
O DEUS QUE ABRE  QUALQUER PRISÃO.

Atos 16- 16 ao 36.

OBJETIVO: Que as crianças tenham a certeza de que Deus pode abrir 

qualquer prisão seja física ou mental que elas  entendam que alguns 

sentimentos podem nos aprisionar e  nos fazem  muito mal, mas Deus nos 

chamou pra vivermos em  liberdade.

“Abril” pra vida.

BOAS VINDAS: Receba as crianças com muita alegria, partilhe sempre sobre 

a sua semana o que vivenciaram, CELEBRE a presença dos visitantes com 

canções, aplausos e abraços. (aproveite para incentivá-los a trazerem 

visitantes)

ORAÇÃO: ____________________________________________

LOUVOR:  Cadeias quebrar ( Soraya Moraes)

Liberta-me de mim (Luma Elpidio).

Meu coração é uma casinha que precisa de atenção...

QUEBRA GELO:  

COMPARTILHANDO A PALAVRA:

Texto Bíblico: Atos 16:16 ao 36.

Você já sentiu medo?

Hoje vamos falar sobre  Paulo e Silas, já ouviu falar deles?

Não?

Sério?

Paulo e Silas estavam viajando pelo mundo falando do amor de Deus para todos 

os povos.

Certo dia decidiram que iam para uma cidade chamada Filipos.

No caminho uma moça que era adivinha (uma espécie de bruxa) começou a 

seguir os dois e ficava gritando, tentando adivinhar o que eles estavam 

fazendo ali naquela cidade.

       Ela era escrava, você sabe o que é um escravo?

 Ela pertencia a dois moços, que ganhavam muito dinheiro com as adivinhações 

dela.

Paulo E Silas começaram a se incomodar com ela andando atrás deles e 

tentando adivinhar cada passo que eles davam, e orando expulsaram aquele 

espírito que governava a vida dela.

Os donos daquela moça ficaram furiosos pois não ganhariam mais dinheiro 

algum com as adivinhações dela.

Então os dois moços foram até o juiz da cidade e pediu que eles fossem presos 

alegando que estavam perturbando a cidade.

A bíblia diz que primeiro foram açoitados (apanharam muito) e depois foram 

presos.

1- APRISIONADA E NO ENGANO.

        Aquela mulher, estava aprisionada duas vezes.

Ela era escrava, não tinha domínio sobre a sua própria vida, não podia escolher 

nada, e estava aprisionada por espíritos maus que faziam parecer que adivinhar 

as coisas era algo bom, quando em nada a beneficiava.

Sabe crianças tem sentimentos que aprisionam a gente, o medo ele nos 

paralisa, quando é medo de escuro então, ele nos faz ver até o que não existe.

Medo de não conseguir passar naquela prova, medo de não gostarem da gente.

Mas Deus nos chamou para liberdade.

K I Ds



Quando Paulo e Silas oraram expulsando aquele espírito mau que aprisionava 

aquela mulher, vemos que Deus nos chamou para vivermos livre de todo medo, 

de toda inveja, de todo sentimento contrário a vontade de Deus pra nós.

Jesus nos deu esse poder de orar e repreender todo espírito contrário a 

vontade de Deus na nossa vida.

A tia vai orar por você e você poderá nessa noite reafirmar com seus próprios 

lábios que quem governa sua vida é Jesus.

2-O LOUVOR QUE ATRAI A PRESENÇA DE DEUS.

         A palavra diz que no meio dos louvores Deus habita, aqueles prisioneiros 

que só estavam acostumados a ouvir choros e lamentos, pois quem vai cantar 

estando preso ou passando por um momento difícil, né?

Só os que tem a certeza que Deus é com eles em todos os momentos, como 

aquela canção....

         Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto 

da oliveira minta, toda via me alegrarei...

Eles passaram por um momento muito difícil. 

        Mas, sabiam que Deus era com eles, assim tinham paz em seus corações  

e começaram a cantar na prisão e o resultado não podia ser diferente, né?

Quando os louvores chegaram aos céus, Deus respondeu com poder e a bíblia 

diz que houve um terremoto e as prisões se abriram.

 

  VOCÊ SABIA- A bíblia diz que Deus opera através dos louvores, ele 

habita no meio dos louvores.

Qual o seu hino favorito para atrair a presença de Deus para pertinho de 

você?

CONCLUSÃO: Deus nos chamou para viver uma vida plena, e tem sentimentos 

como a tristeza, raiva, inveja que nos aprisiona e não nos permite viver toda a 

vida de Deus para nós.

Mas ele hoje pelo poder no nome de Jesus Cristo nos liberta e abre as portas 

para vivermos uma vida de Paz e esperança nele. 

Por: Juliana Soares/IMW-Suruí

 VAMOS ORAR? Deus assim como o Senhor fez na vida de Paulo e Silas 

operando milagres, abrindo as celas que os prendiam, sei que pode fazer na 

minha vida e na minha casa.

Coloco tudo em suas mãos, em nome de Jesus, Amém.

Você já entregou sua vida pra Jesus?

Você deseja decidir hoje obedecer a palavra de Deus sempre?

PEDIDOS DE ORAÇÃO E TESTEMUNHOS: Ensine a importância de 

agradecer pelos milagres e provisões que tem recebido, Deus se alegra com 

um coração grato. Forje sempre no coração deles que dependemos de Deus 

pra tudo e como é bom estar nessa dependência. Deus tudo pode!

HORA DAS ATIVIDADES!

AVISOS: culto kids – Domingo às 17h  E 19h (leve seus amiguinhos).

                      HORA DO LANCHE!

ATENÇÃO: Incentive-os a não faltar e a trazerem visitantes bem como seus 

pais para o GCEU de adultos. Celebre sempre os aniversariantes, crie 

lembrancinhas temáticas etc. e não se esqueça de Compartilhar conosco! 

Whatsapp (21) 9 7277-2968/Noeli Lima.




