MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3

SEMANA 34 – JULGAMENTOS DE PAULO
Nome:_________________________________________ Turma: ( ) 2A ( ) 2B ( ) 2C ( ) 3A ( ) 3B ( ) 3C
Professor/Contato: ________________________/ ____________________ 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)
3 –Todavia, como está escrito: "Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que
Deus preparou para aqueles que o amam". (1 Coríntios 2:9)

SEGUNDA - FEIRA
Entendendo a História
1. Depois da terceira viagem missionária Paulo estava na casa de Felipe. Chegou um profeta,
vindo da Judéia chamado Ágabo, pegou o cinto de Paulo e amarrou suas próprias mãos e pés.
Complete o que ele disse a Paulo.
"Assim diz o E_______________ Santo:
‘Desta maneira os j______________
amarrarão o dono deste cinto em
Jerusalém e o entregarão aos
g____________". Atos 21:11

2. Complete as frases usando os códigos ao lado:
2
A
1
3
4
a. Quando ouviram isso, a __________________ (B2 + D1 + E3 +
CO DE EM
B
REI
C4) de Paulo e o povo de Cesareia insistiram para que ele não
CA TO VA
C
BE
fosse para Jerusalém, mas Paulo disse: "Por que vocês estão
chorando e partindo o meu coração? Estou _______________
VON NO FE
D
MI
(E1 + C3) não apenas para ser amarrado, mas também para
E PRON GA
TI TA
morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus."
b. Paulo deixou bem claro que o _________________ (B1 + D3) de Deus era mais importante.
c. Quando perceberam que não iriam convencê-lo, disseram: Que seja feita a _________________
(D2 + E4 + B3) do Senhor.
3. Paulo e a comitiva seguiram para Jerusalém. Quando chegaram os irmãos os receberam com

alegria. Pinte as afirmativas corretas.
Paulo falou para Tiago e outros líderes da igreja como Deus havia aberto as portas para os
gentios e como eles haviam recebido a Cristo. (Atos 21:18-19)
Os judeus em Jerusalém estavam procurando motivo para prender e matar Paulo. (Atos 21:27)
Um dia no templo os judeus agitaram a multidão, agarraram Barnabé, o arrastaram para fora do
templo e o espancaram para tentar matá-lo. (Atos 21:30-31)

Falando com Deus: Deus, quero ter coragem de fazer a tua vontade.

TERÇA-FEIRA
Entendendo a História
1. Os judeus procuravam qualquer motivo para prender e matar Paulo. Então, inventavam várias
mentiras sobre Paulo e distorciam os fatos. Leia Atos 21:21 e Atos 21:28 e circule quais as
acusações contra Paulo.

Judeus
deveriam se
afastar da Lei
de Moisés

Falar mal de
fariseu

Não
circuncidar
meninos

Não seguir
os costumes
judaicos

Levar um grego
para dentro do
templo

2.Algum tempo depois, Paulo estava no templo e os judeus viram a oportunidade de matar Paulo.
Logo o levaram para fora do templo e o espancaram. Mas a notícia se espalhou e chegou aos
ouvidos do comandante. Preencha o que se pede.
a) Qual era o nome do
comandante das tropas
romanas?

b) Complete o que o
comandante fez ao ouvir a
notícia? Leia Atos 21:32

(
(
(
(

Ele reuniu _______________
alguns oficiais e soldados, e
com eles correu para o meio
da multidão. Quando viram o
_________________ e os
seus soldados, pararam de
________________ Paulo.

) Cláudio Elias.
) Cláudio Físias.
) Cláudio Lísias.
) Cláudio Bísias.

c)Depois da confusão o que o
comandante fez com Paulo?
Leia Atos 21:33-34e pinte a
resposta correta
Mandou soltar Paulo por
bom comportamento
Prendeu Paulo porque a
população era a favor de
Paulo
Prendeu Paulo e ainda o
mandou para a fortaleza

3. Paulo foi levado preso à fortaleza romana em Jerusalém. Ao chegar lá, ele pediu a palavra para
se defender. Marque com um X as afirmações corretas. Dica: Atos 21:37 e 40.
( ) Paulo falou em inglês com o oficial romano quando pediu para se defender.
( ) Já ao povo, Paulo falou em aramaico e todos ficaram em silêncio, prestando atenção.
Falando com Deus: Senhor, podem me acusar de pregar o evangelho, mas tu és o meu escudo.
QUARTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Paulo contou detalhadamente a sua história e sua conversão. Mas quando disse que Jesus o
havia escolhido para levar a Salvação aos gentios aconteceu algo. Leia Atos 22:22 e complete o
versículo.
A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram:
"T__ __ __ __ esse h__ __ __ __ __ da f__ __ __ da t__ __ __ __! Ele não m__ __ __ __ __ v__
__ __ __!"

2. O comandante mandou açoitar Paulo. Enquanto isso Paulo perguntou algo ao comandante que
o deixou alarmado. Complete a história. Leia Atos 22:24-28
a. Vocês têm o _____________ de
açoitar um cidadão romano sem que ele
tenha sido _________________

c. Diga-me, você é
_____________ romano?

b. Que vais fazer? Este homem
é cidadão ______________"

e. Eu precisei _________
um elevado preço por minha
cidadania.

f. Eu a tenho por direito de
________________.

d. Sim sou!

3.Paulo foi levado ao Sinédrio para saber qual o motivo do ódio dos judeus contra ele. Paulo foi
muito sábio e fez algo que confundiu a todos.
a) Paulo sabia das controvérsias que existiam
entre os saduceus e fariseus sobre a
ressureição. Ele, muito esperto, falou algo. Leia
Atos 23:6

b) Essa controvérsia fez com que os saduceus
e fariseus fizessem o que? Leia Atos 23:7-8 e
circule a resposta correta

Irmãos, sou _____________ (RI-FA-SEU), filho
de fariseu. Estou sendo julgado por causa da
minha __________________ (ES-RAN-PEÇA) na ressurreição dos mortos.

Discussões
violentas

Todos se uniram e
louvaram a Deus.

Falando com Deus: Senhor, tu escolheste meu local de nascimento para cumprir o teu propósito.
QUINTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Na noite seguinte o Senhor, se pôs ao lado do Paulo e o encorajou. Leia Atos 23:11 e circule o
correto.
"(FORÇA / CORAGEM)! Assim como você (TESTEMUNHOU /ALERTOU) a meu respeito em
Jerusalém, (DEVERÁ / PODERÁ) testemunhar também em Roma”
2.Paulo foi levado diante do governador romano Felix para responder as acusações do Sinédrio.
Quais eram as acusações contra ele e o que respondeu? Marque um X na opção correta.
ACUSAÇÃO CONTRA PAULO:
____ Acusado de ser um perturbador e de profanar o Templo.
____ Ser líder da “seita” dos nazarenos.
____ Acusado de não mais perseguir os cristãos, que cresciam de número.
RESPOSTA:
____ Negou ser um perturbador, mas confirmou ser seguidor de Jesus.
____ Negou ser seguidor de Jesus porque queriam matá-lo e ele tinha medo de morrer.

3. Felix tinha um bom conhecimento sobre Jesus. Sua mulher, que se chamava Drusila, era judia.
Certa vez pediu para Paulo falar de Jesus. Então algo aconteceu. Leia Atos 24:25
por
enquanto!
2

Basta,

Pode sair.

1

3

Quando
achar
4

conveniente,

de novo

chamá-lo

mandarei

5

8

7

6

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Falando com Deus: Jesus me dê coragem para falar de ti aos outros, assim como Paulo falou.
SEXTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Félix queria continuar com a simpatia dos judeus, então deixou Paulo preso. Sobre esse período,
coloque C para CERTO e E para ERRADO nas afirmações abaixo:
Paulo ficou preso durante 2 anos. (Atos 24.27)
Félix viajou e foi sucedido por Pórcio Festo. (Atos 24.27)
Pórcio Festo reconheceu a inocência de Paulo e o libertou. (Atos 24.27)
2. Os líderes judeus acusaram Paulo e ele se defendeu. Leia Atos 25.10-12 e pinte o balão com a
defesa correta. Depois, marque a alternativa correta.
Não fiz nenhum mal aos
Eu sei que falar sobre a
judeus, como bem sabem.
Verdade incomoda as
Se sou culpado de ter feito
pessoas. Me perdoem
algo que mereça pena de
por ter feito algo que
morte, não me recuso a
vocês consideram digno
morrer. Mas se estão
de morte. Peço que me
mentindo, ninguém tem o
julguem inocente! Não
direito de me entregar a
me levem a César.
eles. Apelo para César!

( ) Festo aceitou o pedido de Paulo.

( ) Festo rejeitou o pedido de Paulo.

3.Paulo apelou para César na esperança de pregar o evangelho em Roma. Alguns dias depois,
Festo e Paulo receberam uma visita ilustre. Complete as lacunas com as respostas. Refira-se aos
versículos notados em Atos.
Nomes dos
Rei __________________ e Rainha __________________
visitantes(25.13)
Para que sala Paulo foi trazido?
(25.23)
O que Paulo fez diante o rei, a rainha e as pessoas
Apr__s__nt____ o Ev__ng__lh__.
importantes? (26.1-23)
Paulo estava preocupado com:
( ) As algemas ( ) A salvação das pessoas
O rei considerou
Paulo:(26.31-32)

(

) Inocente mas não pode libertá-lo. (

) Inocente e o livrou.

Paulo era inocente, mas precisava ir até Roma. Tudo fazia parte do plano de Deus. Paulo
entendia que “Nada pode impedir o plano de Deus; sofrimento faz parte desse plano”.
Falando com Deus: Senhor me ajuda a aceitar a tua vontade mesmo no sofrimento.

