MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 35 – A VIAGEM PARA ROMA
Nome:________________________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B
Professor / Contato: ________________________ /____________________ 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
3- O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. (Filipenses 4:19)
4- Mas ele me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza". (2 Coríntios 12:9a)

SEGUNDA-FEIRA – No navio para Roma
Entendendo a História
1. Chegou o dia de partir para Roma. Paulo e alguns presos
entraram no navio. Responda corretamente.
a. Todas as pessoas estavam aos cuidados de um:
( ) Cinturão romano.
( ) Centurião romano.
b. Essa pessoa tinha o nome de:
( ) Júlio.
( ) Túlio.
( ) Gúlius.
2. Paulo foi em um navio que seguia para a Ásia. Com ele
estava Lucas, o médico, e Aristarco de Tessalônica. Localize
os números e complete a tabela.
REFERÊNCIA

CIDADE

O QUE ACONTECEU?

1

Atos 27.3-4

S __ __ __ M

Eles ancoraram em ______________. Depois partiram pelo norte
da ilha de ____________, pois os ventos eram __________.

2

Atos 27:5-6

M __ R __ __

Eles ancoraram em _________ (RA-MIR). Lá o centurião Júlio
encontrou um navio alexandrino (que ia para Egito) e fez Paulo
__________________ (EM-CAR-BAR).

3

Atos 27.7

CNIDO

B __ __S
4

Atos 27.8-10
P__ __ T __ S

Eles navegaram vagarosamente por muitos _________ (DIAS /
MESES) e tiveram dificuldades em chegar Cnido. Mas devido os
ventos contrários, navegaram ao Sul de _____________
(PRETA / CRETA)
Eles haviam perdido muito tempo e Paulo os advertiu:
"Senhores, vejo que a nossa viagem será __________________
(DE-SAS-SA-TRO) e acarretará grande ________________
(PREJUÍZO / GANHO) para o navio, para a carga e para as
nossas ___________ (DAS-VI)". O centurião (NÃO / SIM) quis
ouvir o conselho de Paulo.

Compartilhando com Deus:
Agradeça a Deus por sempre guiar você mesmo em situações difíceis. ( ) Orei.

TERÇA-FEIRA – A tempestade
Entendendo a História
1. Começou a soprar suavemente
um vento sul. Eles se
empolgaram, porque esse vento
os levaria para a costa da ilha, à
cidade de Fenice, para passar o
inverno. De repente começou a
soprar um vento Nordeste que
arrastou o navio para uma
tempestade. Faça o desenho do
navio na tempestade.

2. O navio perdeu o controle e não conseguia mais ser manobrado ficando à deriva. A situação ficou
complicada. Eles estavam perdidos! Coloque as imagens na ordem dos acontecimentos. (Atos 27.16-20)

A. Um vento muito forte
chamado de Nordeste
atingiu o barco.

B. Lançaram cordas
para reforçar o navio e
recolheram as velas e o
barco ficou a deriva.

C. No dia seguinte,
lançaram fora toda a
carga. O barco era
violentado pelo vento.

D. No terceiro dia,
lançaram fora toda a
armação do barco com
as próprias mãos.

3. Paulo lembrou que eles não ouviram o seu conselho. Logo em seguida Paulo contou que um anjo do
Senhor lhe apareceu e transmitiu uma mensagem. Preencha completando os espaços em branco. Atos
27.24

‘Paulo, não tenha ______________. É preciso que você _____________________perante
__________________. Deus, por sua ____________, deu-lhe a_____________ de todos os
que estão _______________ com você’.
4. A tripulação estava sem comer já fazia 14 dias. Complete o que se pede:
a) Paulo acalmou a tripulação. O que ele
falou? Dica: Atos 27:34

Nenhum de vocês
perderá um
dinheiro sequer

b) Tendo dito isso tomou pão, deu graças a Deus diante
de todos, partiu e começou a comer. Quantas pessoas
comeram com ele. Dica: Atos 27:37

Nenhum de vocês
perderá um fio de
cabelo sequer

Mesmo nas circunstâncias ruins Deus está agindo.
Ele está fazendo mil coisas por trás.
Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus por cuidar de você. ( ) Orei.

QUARTA- FEIRA – O naufrágio
Entendendo a História
1. Eles estavam alimentados e logo amanheceu. Marque cada afirmação como CERTA ou ERRADA. Se for
errada, sublinhe o erro e corrija ao lado. Siga o exemplo.
CERTA
AFIRMAÇÃO
Ex. Logo que amanheceu eles viram uma cidade. (At 27.39)
a. Eles cortaram a âncora, soltaram o leme e dirigiram-se
para a praia.(At 27.40)
b. A canoa encalhou num banco de areia. (At 27.41)
c. Os soldados resolveram soltar os presos. (At 27.42)
d. O centurião queria poupar a vida de Paulo. (At. 27.43)
e. Ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem por
último. (At 27.43)
f. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços
do navio. (Atos 27.44)
g. Nem todos chegaram salvos em terra. (Atos 27.44)

CORREÇÃO
praia

ERRADA

2. Faça o que se pede. (Atos 28)
a. Marque a opção errada.
Quando chegaram em terra firme, descobriram que
estavam:(verso 1)

b. Marque a opção correta.
Como estava o clima? (verso 2)

na ilha de Malta
em Roma
c. Responda:
Como os moradores do local os receberam? (v. 2)

Chuva e sol
Chuva e frio
d. Desenhe o que eles fizeram para se esquentar.
(v.2)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3. O que aprendemos no dia de hoje? Marque com um X nas opções verdadeiras.
( ) O que Deus promete, ele cumpre totalmente.
( ) Nada pode impedir os planos de Deus.
( ) Eu posso confiar que Deus cuida de mim.
Compartilhando com Deus:
Diga para Deus que confia nele de todo coração. ( ) Eu disse.

QUINTA-FEIRA – A serpente
Entendendo a História
1. Paulo ajudou a pegar alguns gravetos para fazer uma fogueira. Quando colocou no fogo uma víbora,
fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Observe a figura e encontre os 7 erros.
E
R
R
A
D
O

C
E
R
T
O

2. O que os habitantes falaram quando viram a cobra agarrada na mão de Paulo? Reescreva organizando
as frases na ordem correta de acordo com Atos 28.4.

é assassino
a Justiça
pois, tendo escapado do mar,
não lhe
permite
______________________________________________________________________________________
viver".
______________________________________________________________________________________
Certamente este homem

3. Paulo, sacudiu a mão e a cobra caiu no fogo. O povo esperava que Paulo inchasse ou caísse morto. O que
aconteceu com Paulo? Dica: São apenas 4 letras.

N

___ ___ ___! Quando isso não aconteceu as pessoas passaram a achar que ele era um deus.

4. Públio, o homem principal da ilha, convidou Paulo e seus amigos a ficar em sua casa. Ele os hospedou por
três dias. O que aconteceu? (Atos 28.8-9)
( ) O pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo orou, impôs as mãos e o
curou.
( ) Paulo curou muitos outros da ilha.
Compartilhando com Deus: Fale para Deus a situação difícil em que você tem vivido e agradeça pela
presença de Jesus em sua vida. ( ) Orei.

SEXTA-FEIRA – Paulo chega em Roma
Entendendo a História
1. Três meses depois, passado o inverno, seguiram em outro navio para Roma. Responda as perguntas.
a. Em Roma Paulo morou por conta própria, sob custódia de quem?
( ) Um fariseu. ( ) Um saduceu.
( ) Um soldado.
b. Paulo logo convocou os líderes dos judeus. O que ele fazia desde a manhã até à tarde?
( ) Ele lhes dava explicações e lhes testemunhava do Reino de Deus.
( ) Ele lhes falava de tudo o que tinha sofrido e como era injusto estar preso.
c. Após ouvir Paulo o que aconteceu com os judeus?
( ) Todos creram.
( ) Ninguém acreditou em Paulo.
( ) Alguns creram, mas outros não.
d. Por dois anos Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia várias pessoas. O que ele fez
durante esse tempo?
( ) Pregava o Reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo.
( ) Ficou esperando a hora de morrer e ir para o céu.
2. 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

♥

♣

♥

CO___ OSSE___CES

□

___ I ___ I P E ___SES

◊

□

◊

F I ___E ___ O ___

□

◘

◘

3. Paulo foi exemplo de uma vida produtiva para o Reino. Leia as frases abaixo e coloque V para as que são
verdadeiras e F para as que são falsas.
( ) Paulo pregava o Reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem
impedimento algum.
( ) A Bíblia não relata sobre o julgamento de Paulo diante de César, mas sabemos que aconteceu porque
Deus disse que iria acontecer.
( ) Paulo foi decapitado pelo imperador Nero em Roma no ano 67 d.C.
4. Paulo trabalhou arduamente e não desistiu. Ele passou por muito sofrimentos por amor a Cristo. Leia as
frases que relatam os sofrimentos de Paulo e marque as opções erradas. (2 Co 11.24-27)
( ) Por 5 vezes recebeu dos judeus trinta e nove açoites.
( ) Foi golpeado por varas, apedrejado, sofreu três naufrágios.
( ) Enfrentou perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos seus compatriotas, perigos dos gentios e
dos falsos irmãos.
( ) Muitas vezes ficou sem dormir, passou fome e sede, suportou frio e nudez.
O plano de Deus está se cumprido até hoje. Assim como Paulo, você faz parte deste plano!
Descubra o que Deus quer e faça!
Compartilhando com Deus:
Ore assim: “Deus, conforme revelar teu plano para mim, prometo seguir. Quero que minha vida conte para
teu Reino!” ( ) Orei.

