
II – Paulo e Silas na Prisão 

 

Texto base: Atos 16:16-41 (Líder leia o texto indicado várias vezes para que possa conta-lo 

com suas próprias palavras para as crianças). 

 

Hora da História: Quem aqui, alguma vez, já sentiu tristeza ou medo? Todos nós já ficamos 

tristes ou com medo. Hoje nós vamos aprender que devemos continuar felizes mesmo quando 

as coisas não estiverem bem.  

Há muitos anos atrás, dois cristãos chamados Paulo e Silas viajavam pelo mundo 

contando para as pessoas acerca do amor de Deus. Eles iam de cidade em cidade falando de 

Jesus para as pessoas. Você já falou de Jesus para os seus amigos? Já convidou seus amigos 

para virem até a célula? Voltando a nossa história, um dia Paulo e Silas chegaram em uma 

cidade chamada Filipos e ali começaram a falar de Deus para todo mundo. Porém, algumas 

pessoas ficaram muito incomodadas com eles mandaram prender os dois por estarem 

perturbando a cidade. As autoridades da cidade de Filipos açoitaram Paulo e Silas e depois os 

colocaram em uma prisão. O que você faria se estivesse no lugar deles? 

Paulo e Silas não ficaram com medo. Eles amavam a Deus e sabiam que Deus nunca os 

abandonaria. Eles resolveram manter a alegria. Apesar de estarem doloridos por causa dos 

açoites, eles começaram a cantar louvores a Deus. Você gosta de cantar louvores? Qual o seu 

louvor preferido? Quem gostaria de cantar o trechinho de um louvor? 

Os outros presos não acreditavam no que estava acontecendo. Era quase meia noite. Ao 

invés de dormirem, todos estavam acordados ouvindo aqueles dois prisioneiros cantando bem 

alto para Jesus. De repente, no meio do louvor aconteceu um grande terremoto e todas as celas 

foram abertas. Paulo e Silas ficaram livres novamente! O louvor pode atrair o poder de Deus 

para nos libertar. E, mesmo antes disso, o louvor é uma forma de deixar a alegria vencer a 

tristeza. 

 

Para Memorizar: “Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez vos digo, alegrai-vos” 

(Filipenses 4:4).  

 

Verdade Bíblica: Devemos confiar em Deus e sermos alegres mesmo em tempos difíceis. 

 

Aplicação Prática: O louvor é uma forma de expressar nossa alegria em Deus. Vamos louvá-

lo? 

 

Atividade com Aprendizado Bíblico: Brinque com as crianças de siga o mestre, faça um 

circulo e cada um vai fazendo um gesto diferente (como imitar um bicho ou outra coisa) e todos 

devem imitar o mestre.  Todas as crianças devem fazer um gesto para ser imitado pelas demais. 
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