
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 24 de abril de 2019
Série: ATOS DOS APÓSTOLOS, O EVANGELHO DO ESPÍRITO SANTO

“A criança que tem Jesus também enfrenta adversidades.”
Atos 16:16-40

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: PANELINHA

Como fazer:  Corte  um círculo  amarelo,  de  um lado faça  uma carinha alegre,  sorrindo e  do outro  o
contrário, uma carinha triste, decepcionada. Em seguida comece cantando, mostrando o lado da carinha
alegre: A vida com Jesus é uma alegria (explique as crianças que elas responderam bem forte que é), depois
de fazer assim umas 3 ou 4 vezes, vire o círculo para a carinha triste e cante: A vida sem Jesus é só decepção
(nessa hora diga para as crianças responderem que são), em diversos ritmos você vai cantando e mostrando
cada lado.  Após  cantarem mostre  as  crianças  que mesmos nas  dificuldades,  vivendo situações  difíceis
devem alegrar-se no Senhor Jesus porque Ele está no controle de tudo em nossas vidas.

LOUVOR: 
1. Alegria do Senhor (Voices) - https://www.youtube.com/watch?v=MwemFVOa2-Q; 
2. Quem tem Jesus (Dalvinha) - https://www.youtube.com/watch?v=fQLYQyIY6tg; 
3. É Feliz o Lar (3 Palavrinhas) - https://www.youtube.com/watch?v=u66eh_M6mBI.    

RECURSOS VISUAIS: Visual da história de Paulo e Silas. 

FALANDO A VERDADE: Certo dia, quando Paulo e Silas estavam indo para o lugar de oração, veio ao
encontro deles uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os
seus  donos  ganhavam  muito  dinheiro  com  as  adivinhações  que  ela  fazia.  A  moça  começou  a  segui-
los, gritando assim: — Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser
salvos! Ela fez isso muitos dias. Por fim Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: — Pelo
poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça! E, no mesmo instante, o espírito saiu.
Quando os donos da moça viram que não iam poder  mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela,
agarraram  Paulo  e  Silas  e  os  arrastaram  até  a  praça  pública,  à  presença  das  autoridades.  Eles  os
apresentaram  às  autoridades  romanas  e  disseram:  —  Estes  homens  são  judeus  e  estão  provocando
desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos,
não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades
mandaram que tirassem as roupas deles e os açoitassem com varas. Depois de baterem muito neles, as
autoridades jogaram os dois na prisão e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança.
Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da prisão e prendeu os
pés deles  entre  dois  blocos de madeira.  Mais  ou menos à meia-noite,  Paulo e Silas  estavam orando e
cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto, que abalou os
alicerces.  Naquele  instante  todas  as  portas  se  abriram,  e  as  correntes  que  prendiam  os  presos  se
arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da prisão estavam abertos, pensou que
os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar, mas Paulo gritou bem alto: — Não faça
isso! Todos nós estamos aqui! Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e
se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: — Senhores, o
que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: — Creia no Senhor Jesus e você será salvo — você e as
pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa
dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra
que haviam levado. Logo depois ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados e ficaram cheios de
alegria  porque agora  criam em Jesus.  Quando amanheceu,  as  autoridades  romanas  mandaram alguns
policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: “Soltem esses homens.” Então o carcereiro disse a Paulo:
— As autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Sabem crianças, essa história nos mostra que às vezes Deus
permite que passemos situações difíceis para que algo importante aconteça nas nossas vidas e também
através  da nossa vitória  pessoas possam ser  alcançadas  e  salvas.  Paulo e  Silas  se  alegraram enquanto
sofriam na prisão, mesmo estando lá injustamente. Deus permitiu que passassem dificuldades para que o
carcereiro e sua família pudessem ser salvos. Quando nós não reclamamos dos problemas e sim oramos e
louvamos a Deus, o milagre acontece e muitas pessoas da nossa família serão salvas pelo nosso testemunho.
 

Ruth Andréia de Queiroz Pereira – Coordenadora Kids da regional 2
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(História retirada do site: http://miriangalli.blogspot.com/2018/02/estudos-para-celula-de-criancas-paulo-e.html   )  

ATIVIDADE: 
Faça um belo colorido na cena e encontre também os 7 erros nela. 

Lembre-se:
Deus transformou o sofrimento de Paulo e Silas em alegria e vitótia quando o carcereiro e

sua família creram no Senhor Jesus e foram batizados para mostrar sua fé.
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