MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 35 – A VIAGEM PARA ROMA
Nome:_______________________________________________________
Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor: _____________________/________________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 - Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em
toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando
necessidade. Filipenses 4:12
2 - Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13
SEGUNDA-FEIRA
1. Paulo apelou para César, e, por esse motivo ele precisava ir até Roma. Chegou o dia da viagem!
Paulo viajou à custa do império romano. Ele e alguns presos foram entregues a um centurião. Qual
o nome deste homem? Substitua as figuras pela letra inicial e descubra o nome do centurião. (Atos
27:1)

_____ _____ _____ _____ _____
2.Partindo de Cesareia,
Paulo seguiu em um
navio que seguia para a
Ásia. Com ele estava
Lucas, o médico e
Aristarco, de
Tessalônica. No dia
seguinte ancoraram em
Sidom. Depois partiram
de lá passando pelo
norte da ilha de Chipre.
Siga o caminho correto,
levando o barco de até
a ilha.

3. Antigamente não existia bússola e muito menos GPS. Por
isso, eles navegavam baseado em um elemento da natureza.
Ligue corretamente os pontos, e descubra qual elemento era
usado nas viagens, depois complete a frase abaixo com o nome
do desenho.

Eles navegavam baseado nas __ __ __ __ __ __ __ S.

Falando com Deus: Senhor, obrigado por me guiar para cumprir os teus planos.

TERÇA-FEIRA
1. Eles navegaram por muitos dias e com dificuldade chegaram a Cnido. Não sendo possível
prosseguir a rota normal, devido aos ventos contrários, navegaram ao sul da ilha de Creta. Eles
foram pela costa da ilha e chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Leia as palavras e ligue os
locais na sequência correta.
CNIDO ●

● CELTA ●

● BONS PORTOS

QUIDO ●

● CRETA●

● PORTO DO BEM

2. Paulo advertiu o centurião sobre a viagem. Leia o que Paulo falou e
marque qual foi a reação do centurião.
“A nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo
para o navio, para a carga e para as nossas vidas”.
( ) O centurião não quis ouvir Paulo, foi no conselho do comandante e
seguiu viagem.
( ) O centurião ouviu Paulo e permaneceu em Bons Portos até o tempo melhorar.
3. Começou a soprar suavemente um vento
sul. Eles se empolgaram, porque esse vento
os levaria para a cidade de Fenice, na costa
da ilha. De repente começou a soprar um
vento Nordeste muito forte que foi afastando
o navio da ilha. O barco perdeu o controle e
ficou à deriva. Observe a imagem e pinte
somente o barco.

4. A tempestade durou vários dias. Eles estavam perdidos! Todos perderam a esperança de
sobreviver. Então o anjo do Senhor apareceu a Paulo e lhe disse algo que consolou a todos. Leia
Atos27:24 e circule as palavras corretas que completam a frase.
Paulo, não tenha medo / coragem . É preciso que você desapareça / compareça perante
César / Herodes. Deus, por sua graça, deu-lhe a morte / vida de todos os que estão
passeando / navegando com você.
Falando com Deus: Senhor, eu te agradeço porque cuida de mim em todos os momentos.
QUARTA-FEIRA
1. Estavam abordo 276 pessoas e já fazia 14 dias que eles não se alimentavam. Paulo disse que
eles não perderiam um fio de cabelo se quer. Depois disso eles fizeram algo. Leia Atos 27:34-36 e
pinte o que eles fizeram.

nadaram

dormiram

Mesmo nas circunstâncias ruins Deus está agindo.

comeram

2. Quando amanheceu, viram uma praia e tentaram levar o barco até lá, mas encalharam a proa
em um banco de areia. Então as ondas fortes bateram na popa e quebraram a embarcação. Para
aprender mais leia as informações e marque F para falso e V para verdadeiro. (Atos 27:41-44)
( ) Os soldados queriam matar os presos para não fugirem.
( ) Júlio, o centurião, concordou e todos os presos foram mortos.
( ) Os que sabiam nadar foram até a margem da praia.
( ) Todas as pessoas chegaram a salvos em terra, como Deus havia prometido!
3. Quando chegaram, descobriram que estavam na ilha
de Malta. Os moradores da ilha os receberam bem.
Estava chovendo e fazia frio, então fizeram uma
fogueira. Paulo juntou gravetos e quando colocou no
fogo, uma víbora ficou presa na sua mão.
O que aconteceu com Paulo? Marque um X na resposta
certa.
( ) A mão de Paulo começou a inchar.
(

) Paulo caiu morto por causa da picada.

(

) Nada aconteceu com Paulo.

Falando com Deus: Senhor, obrigado por agir em minha vida nas situações ruins.
QUINTA-FEIRA
1. Públio, o homem principal da ilha, convidou Paulo e seus amigos para ficar em sua casa. Hospedouos por três dias. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Leia a frase e
escreva a palavra certa conforme os símbolos para descobrir o que Paulo fez.
Paulo
curou

orou

doentes

ilha

________, impôs as mãos e o

________.Também curou outros

____________ da

__________.
2. Três meses depois eles seguiram em outro navio e chegaram a Roma, onde Paulo morou por
conta própria, sob a custódia de um soldado. Logo convocou os líderes dos judeus e explicou o
porquê estava ali. Leia as respostas abaixo e marque o que Paulo fez.
( ) Paulo deu explicações e lhes testemunhou do Reino de Deus, contando-lhes à respeito de
Jesus.
( ) Paulo deu explicações e lhes contou tudo o que lhe aconteceu durante a viagem até Roma.
3.Por dois anos Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia várias pessoas. Leia
Atos 28:31 e termine de preencher no quadro o que Paulo falava para essas pessoas.
Pregava o R___________ de D_________ e ensinava a
respeito do Senhor J__________ C_____________,
abertamente e sem impedimento algum.
Falando com Deus: Senhor, eu quero falar sobre o Reino de Deus e Jesus.

SEXTA-FEIRA
1. Paulo já havia escrito a carta aos romanos antes de ir para Roma. Lá, ele escreveu outras
cartas, durante a sua prisão domiciliar. Vamos conhecer quais são essas cartas? Substitua os
símbolos pelas letras e complete o nome de cada carta.
F

I

L

M

N

♥

♣

□

◘

◊

E ___ É S ___ O S

♥

___ I ___ I P E ___SES

♣

♥

◊

F I ___E ___ O ___

CO___ OSSE___CES

□

□

□

◊

◘

◘

2. A Bíblia não relata sobre o julgamento de Paulo diante de César, mas aconteceu porque Deus
disse que iria acontecer. Paulo morreu decapitado pelo imperador Nero em Roma no ano 67 d.C.
Durante sua missão trabalhou arduamente e não desistiu.
1

Leia o texto abaixo e complete a cruzadinha com as
palavras em negrito.
Por cinco vezes recebeu dos
judeus trinta e nove (2)açoites, foi
(3)golpeado por varas,
(1)apedrejado, sofreu três
naufrágios. Enfrentou (4)perigos
nos rios, perigos de assaltantes,
perigos dos seus compatriotas,
perigos dos gentios e dos falsos
irmãos. Muitas vezes ficou sem
dormir, passou (5)fome e sede,
(6)suportou frio e nudez.
(2 Co 11:24-27).
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3. Paulo foi exemplo de uma vida produtiva para o Reino. Ele sabia que mesmo nas circunstâncias
ruins, Deus está agindo. Mesmo com tantas dificuldades, Paulo não desistiu de cumprir a missão
que recebeu do Senhor Jesus. Leia as lições que aprendemos e ligue corretamente.
Deus usou a vida de Paulo

está sendo cumprido até
hoje.

O plano de Deus foi e

nem conseguirá impedir os
planos de Deus.

Ninguém conseguiu e

para cumprir o seu plano.

ASSIM COMO PAULO, DEUS TEM UM PLANO PARA A VIDA DE CADA UM DE NÓS.
Falando com Deus: Senhor, eu quero cumprir o seu plano para minha vida.

