MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 34 – JULGAMENTOS DE PAULO
Nome:_________________________________________________Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor: _____________________/_______________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 - Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: “Se vocês permanecerem firmes na minha
palavra, verdadeiramente serão meus discípulos”. João 8:31
2 -Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em
nós será revelada. Romanos 8:18
SEGUNDA-FEIRA
1. Depois da terceira viagem, Paulo estava na casa de
Felipe. Um profeta chamado Ágabo chegou da Judeia.
Ele pegou o cinto de Paulo e amarrou suas próprias
mãos e pés. Ele disse algo triste para Paulo, algo que
iria acontecer com ele. Leia Atos 21:11 e complete o
balão com o que o profeta disse.
Assim diz o Espírito Santo: ‘Desta maneira os
__________________amarrarão o dono deste cinto em
Jerusalém e o entregarão aos __________________.
2. Quando ouviram isso, a comitiva de Paulo e o povo de Cesareia insistiram para que ele não fosse a
Jerusalém. Sabe qual foi a resposta de Paulo? Leia Atos 21:13b e cubra os pontos do
balão com a resposta certa.
Estou pronto para fugir para outra cidade, longe de qualquer ameaça.
Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em
Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus.
3. Paulo deixou bem claro que o Reino de Deus era mais importante que suas próprias emoções.
Quando perceberam que não iriam convencê-lo, disseram algo para ele. Complete a frase com as
palavras do quadro.
SENHOR
FEITA
VONTADE

Seja ___________ a _______________ do _______________. (Atos 21:14b)

4. Ao chegar em Jerusalém, Paulo foi recebido com alegria pelos
irmãos, mas alguns judeus queriam matá-lo. Leia Atos 21:30 e 32 e
pinte a frase que diz o que fizeram com Paulo.

Fizeram uma festa, abraçaram e parabenizaram Paulo.
Agarraram, arrastaram e espancaram Paulo.
Falando com Deus: Senhor, eu quero estar pronto para sofrer por causa de ti.

TERÇA-FEIRA
1. A notícia da confusão chegou até o comandante das tropas romanas. Quando o povo viu as
tropas parou de espancar Paulo. O comandante o prendeu e perguntou o que ele havia feito. Qual
era o nome desse comandante? Leia Atos 23:26e faça X nas respostas erradas.

CARLOS LÍSIAS

CLÁUDIO LÍSIAS

CLAUCIO LÍSIAS

2. O comandante Cláudio não saiba ao certo o que havia acontecido e por causa do tumulto,
mandou levar Paulo para um lugar. Preencha com as vogais A, O, E nos locais corretos e descubra
que lugar era esse.

F __ R T __ L __ Z __
3. Você sabe o que aconteceu com Paulo na Fortaleza? Leia as informações e ligue corretamente.
O comandante Cláudio se assustou
quando viu Paulo falando grego ▄

a multidão ficou irritada e fizeram
uma grande confusão. ▐

Paulo dirigiu-se ao povo em aramaico.
O povo ficou em absoluto silêncio. ▲

e deu-lhe a oportunidade de
defender-se. ▄

Quando ele disse que Jesus o havia
escolhido para levar a Salvação aos
gentios,▐

Então Paulo contou detalhadamente
sua história e como foi sua
conversão. ▲

4. A confusão foi tão grande que o comandante levou Paulo para ser açoitado e interrogado, mas
isso não aconteceu. Escreva a frase na ordem e descubra o motivo.
(3)um (5)romano.

(1)Paulo (2)era

(4)cidadão

______________________________________________________
Falando com Deus: Deus, eu quero falar de Jesus por onde eu for e em qualquer situação.
QUARTA-FEIRA
1. Cláudio levou Paulo diante do Sinédrio para saber o motivo do ódio dos judeus. Paulo, sabia que
o Sinédrio era composto por fariseus e saduceus, que tinham controvérsias sobre a questão da
ressurreição, então ele gritou algo, gerando uma violenta discussão. Pinte o balão com a resposta
certa.
Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por
causa da minha esperança na ressurreição dos mortos!
Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por
causa da minha fé em Jesus Cristo!

2. O comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles, por isso o retirou e o levou
para a fortaleza. A missão dele ainda não havia se cumprido. Para confirmar isso, o Senhor falou
com Paulo durante a noite. Leia Atos 23:11 e complete o versículo com a palavra certa.
_____________ (Coragem! / Desista!) Assim como
você testemunhou a meu respeito em
_______________ (Belém / Jerusalém), deverá
testemunhar também em ________ (Roma / Sodoma).

3. Alguns judeus inventaram um plano para matar Paulo. O sumo sacerdote iria chamá-lo e no
caminho ele seria morto. Um sobrinho de Paulo descobriu e avisou o comandante, assim ele não
morreu. Complete as palavras que faltam com a primeira letra de cada imagem. Descubra que lição
podemos aprender.

_____ _____ _____ ______ pode impedir o plano de ____ ____ ____ ____.
Falando com Deus: Senhor, obrigado por cuidar de mim em todos os momentos.
QUINTA-FEIRA
1. O comandante mandou Paulo para um governador romano chamado Félix. Paulo foi acusado de
duas coisas: causar tumulto entre os judeus e profanar o templo. Mas Paulo tinha feito isso? Não!
Pinte o círculo que mostra quem era Paulo.
Paulo era um seguidor de
Jesus.

Paulo era um homem que
só causava confusão.

2.Félix tinha um bom conhecimento sobre Jesus. Sua mulher, Drusila era judia. Certa vez chamou
Paulo para falar sobre Jesus, mas quando ele começou a falar sobre a justiça de Deus, Félix teve
uma reação. Marque qual foi essa reação?
( ) Félix ficou com medo e mandou Paulo parar e sair.
( ) Félix ficou muito feliz e continuou ouvindo os ensinos de Paulo.
3. Paulo ficou na prisão por dois anos. Durante esse período Félix foi substituído pelo governador
Festo, que desceu para Jerusalém com alguns líderes dos judeus. Eles pediram a Festo para
transferir Paulo para Jerusalém. Organize as sílabas de cada palavra em destaque e complete o
que Festo respondeu.
Paulo está (SO-PRE)___________ em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em (VE-BRE) __________.
Desçam comigo alguns dos seus (RES-DE-LÍ) ______________e apresentem ali as acusações que
têm contra esse (MEM-HO) _______________, se realmente ele fez algo de errado. Atos 25:4-5
4.Festo desceu para Cesareia e ordenou que Paulo fosse trazido. Os líderes dos judeus se
aglomeraram e fizeram suas acusações. Paulo se defendeu e Festo sugeriu que ele fosse julgado
em Jerusalém, mas Paulo pediu para ser julgado por outra pessoa. Leia Atos 25:12 e circule a
resposta certa.
Paulo pediu para ser julgado por...

Fariseus

César

Sumo sacerdote

Falando com Deus: Deus, obrigado por agir nas situações difíceis da minha vida.

SEXTA-FEIRA
1.Observe as figuras e ligue corretamente aos fatos da história.

O rei Agripa e sua esposa
Berenice vieram com grande
pompa, com altos oficiais e
homens importantes, para
ouvir a Paulo. Paulo fez a
defesa da sua fé em Jesus.

Festo aproveitou a visita de
Agripa à Cesaréia para
passar o caso de Paulo. O
rei Agripa pediu para ouvir a
Paulo.

Paulo, que estava na prisão,
foi levado à pedido do rei
Agripa para apresentar sua
defesa.

2. Agripa deu a palavra para Paulo defender-se. Mais uma vez ele contou como foi seu encontro
com Jesus e anunciou o evangelho ao rei. Então Agripa disse a Paulo: "Você acha que em tão
pouco tempo pode me convencer a tornar-me cristão? Leia Atos26:29 e complete o que Paulo
respondeu.
Em pouco ou em muito, peço a ____________ que
não apenas tu, mas ____________ os que hoje me
______________ se tornem como eu, porém sem
estas _________________.
3. Paulo estava mais preocupado com a Salvação daquelas pessoas do que com as correntes que
o aprisionavam. Vamos aprender um pouco mais? Leia as perguntas e marque a resposta certa.
a) Qual foi a conclusão do rei Agripa?
( ) Ele considerou Paulo culpado.
( ) Ele considerou Paulo inocente.
b) Paulo havia apelado para César. Para onde Paulo precisa ir?
( ) Para Roma.
( ) Para Ásia.
c) O fato de Paulo ir para Roma fazia parte do plano de quem?
( ) De Agripa.
( ) De Deus.
4. Tudo o que aconteceu com Paulo nos ensina uma lição muito importante. Paulo entendia que nada
pode impedir o plano de Deus; sofrimento faz parte desse plano. Leia os versículos e pinte o versículo
que está em Romanos 8:18.
Todavia, como está escrito: "Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma
imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam".
Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em
nós será revelada.
Falando com Deus: Deus, me ajuda a cumprir seu plano para minha vida!

