
 
 

SEMANA 41 – AS VIAGENS DE PAULO 

 
NOME: _______________________________________________- Data: 10/10/2021 

Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela precisará totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

• A história a ser contada de segunda a sexta está em Atos 16, 27, 28 e II Timóteo 4; 

• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 
atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por elas). 

____________________________________________________________________________________ 

VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  
 

“O SENHOR É A MINHA FORÇA” (Salmos 28:7a) 

 

Gestos: O SENHOR -apontar para o alto; É A MINHA FORÇA - braços em posição de forte mostrando o 

muque. 
____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Paulo e Silas eram servos de Jesus e estavam presos. Mas eles 

não tinham feito nada de errado. Eles tinham mostrado o poder de Deus 

e do seu filho Jesus para as pessoas, por causa disso, foram presos e 

surrados.  

Mas eles não estavam tristes ou chateados, eles oravam e 

cantavam hinos em louvores a Deus.  

Depois que foram libertados, eles viajaram por muitas outras 

cidades, falando de Jesus. Algumas pessoas acreditavam neles, outras 

queriam machucá-los. Mas Deus estava sempre com eles. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA 

FORÇA. 
 
* ATIVIDADE: Pinte o que Paulo e Silas faziam na prisão: 

 
 

LOUVAVAM FICAVAM TRISTES 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir:  “Querido Jesus, louvado seja  o 
Senhor para sempre!” 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



TERÇA-FEIRA: 
* HISTÓRIA:  
 

Certa noite, Paulo falou de Jesus durante horas.  

Um jovem, que o ouvia, sentado perto de uma janela 

adormeceu, adivinhe o que aconteceu! Ele caiu, todos 

pensavam que o jovem estava morto.  

Mas Paulo desceu, abraçou-o e disse: "Não se 

assustem, ele está vivo!"  

Eles levaram o jovem vivo para dentro e ficaram 

muito animados. 

  

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 
 
* ATIVIDADE: Paulo falava de Deus as pessoas. 
Vamos pintar a Bíblia, o livro onde está escrita a 
Palavra de Deus. 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá 
ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, obrigado por tua 
Palavra, sempre fiel!” 

 

QUARTA-FEIRA:  

 

* 

HISTÓRIA:  

Paulo teve muitas aventuras enquanto viajavam pela 

Europa. Uma das maiores aconteceu quando estava em um 

navio, pois tinha sido preso novamente. Agora ele teria que se 

apresentar diante do imperador da cidade de Roma, a capital do 

mundo naquela época. 

Ventos fortes impediam o navio de seguir seu caminho e 

uma tempestade se aproximava. O navio balançava tanto com 

a tempestade, que o capitão pediu que todos o ajudassem a 

deixar o navio mais leve, jogando ao mar uma parte dos equipamentos, pois talvez isso ajudasse.  

 Durante a noite, um anjo apareceu a Paulo e lhe disse que tudo daria certo. Paulo encorajou os 

outros, dizendo:  

 - “Homens, tenham coragem! Eu confio em Deus e estou certo de que Ele fará o que me disse. 

Porém vamos ser arrastados para alguma ilha.” 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 
 
* ATIVIDADE: Pinte o meio de transporte em que Paulo estava viajando. 

 

 

NAVIO  CARRO  

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, obrigado pelo seu 
cuidado e proteção!” 

 



QUINTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA:   

 

Alguns dias depois, o navio foi arrastado para a ilha de Malta. 

O navio bateu num banco de areia e algumas partes se quebraram. 

O capitão ordenou que os que soubessem nadar pulassem na frente 

e nadassem até a praia. Os outros também se salvaram, pois se 

segurando em tábuas e outros pedaços do navio.  

 Em Malta, Deus mostrou o seu poder. Enquanto eles juntavam 

madeira para fazer fogo, uma cobra picou a mão de Paulo. As pessoas pensaram que ele iria morrer. Mas 

a picada da cobra não lhe fez mal. Então muitas pessoas doentes vinham até ele e Deus as curava depois 

que Paulo orava por elas.  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR 

É A MINHA FORÇA. 
 
* ATIVIDADE: Cole algodão nas nuvens e pinte o 
navio de Paulo. 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você 
poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, eu creio 
em Ti!” 
 

 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

 

Finalmente, Paulo chegou a Roma. Ele esperou 

dois anos para que o seu caso fosse ouvido. 

Durante esse tempo, Paulo alugou uma casa e 

recebia visitantes. 

 Você sabe o que Paulo falava aos seus 

visitantes? Ele falava sobre o reino de Deus e sobre 

Jesus Cristo!  

Paulo foi um servo de Deus em Roma da 

mesma forma como tinha sido nos outros lugares. Paulo escreveu de Roma: “Combati o bom combate, 

completei a carreira, guardei a fé” Paulo morreu como viveu: sendo um servo fiel a Deus, falando aos outros 

sobre Jesus Cristo 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 
 
 
* ATIVIDADE: Paulo falou de Deus para 
as pessoas. Leve Paulo até o navio 
contornando a linha do caminho. 
 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), 
você poderá ler e ele (a) repetir: “Jesus, 
obrigado pelos livramentos que o Senhor 
nos dá!” 
 


