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Escritura Para Ser Estudada: Atos 16:16-34
O Verso Para Ser Memorizado

 Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. (Atos 16:31)

O Alvo Da Lição: Responder duas perguntas:
1. Como posso me livrar de meu fardo de pecado?
2. Que é necessário que eu faça para me salvar? (Mostrar às

crianças a sua necessidade e Aquele que pode atender esta
necessidade.)

 Mostre a Ilustração #1
O grupo mission-ário estava seguindo 

as ordens para marchar vindas de DEUS. 
Foi o Apóstolo Paulo quem recebeu as 
ordens numa noite enquanto dormia. 
Num sonho, um homem da terra da 
Macedônia apareceu a ele e disse, “Passa 
à Macedônia, e ajuda-nos.”

Paulo contou a Silas e aos outros 
sobre o sonho. “Eu sei que foi mais do 

que um sonho. Eu sei que foi uma mensagem vinda do Senhor. 
Precisamos mudar os nossos planos e ir à Macedônia.” Todos 
concordaram que era uma mensagem de Deus. Os homens 
estavam prontos e ávidos para levarem a uma nova terra as boas 
novas sobre o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus.

Aqueles foram dias muito agitados e cheios, pregando 
o Evangelho em uma nova cidade. Também foram dias
empolgantes – e dias difíceis! “O maior problema em nosso
trabalho parece ser aquela garota,” Paulo decidiu. E os outros
missionários concordaram com ele.

“É claro que nós sabemos que ela não tem a mente sã e 
aqueles homens maus a tem em seu poder. Eles fizeram com 
que pessoas acreditassem que ela pode prever o futuro. Eles 
estão ganhando muito dinheiro.”

Todos os dias a garota os seguia pelas ruas da cidade. 
Ela gritava em alta voz. “Estes homens, que nos anunciam o 
caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo!” Vez após 
vez ela repetia estas palavras. O que ela dizia era de fato a 

verdade! Mas, como todos sabiam que ela não tinha a mente sã, 
ninguém queria ter nada a ver com os missionários. Enquanto 
Paulo e os outros missionários iam até um lugar onde eles se 
reuniam para orar, eles falavam a Deus sobre o problema. “Pai 
Celestial, nós viemos a este país porque estamos seguindo suas 
ordens. Ajude-nos saber o que fazer sobre esta garota. Dê-nos a 
oportunidade de mostrar a alguém como ser salvo.” Paulo sabia 
que Deus amava a garota, bem como todas as outras pessoas 
daquela cidade. Deus ama você também, não importa quem 
você seja.

Novamente, a garota os seguiu pela rua. “Estes homens, 
que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus 
Altíssimo!” ela gritava. De repente, Paulo sabia exatamente o 
que fazer. Ele sabia que era o poder de Satanás que fazia com 
que a garota agisse daquela maneira.

Então, ele virou-se para a garota e disse ao espírito 
imundo, “Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela.” 
Imediatamente a garota estava bem! Ela tinha a mente sã!

 Mostre a Ilustração #2
Os homens na multidão começaram 

a gritar muito bravos. Correndo aos 
missionários Paulo e Silas, eles gritavam 
terríveis ameaças. “O que vocês estão 
fazendo em nossa cidade? Vocês só estão 
trazendo problemas!” 

Paulo e Silas sabiam que aqueles eram 
os homens que haviam mantido aquela 
pobre garota em seu poder. Eles ficaram 

bravos porque não poderiam mais usá-la para prever o futuro. 
Antes que qualquer pessoa pudesse explicar alguma coisa, os 
homens agarraram Paulo e Silas e o arrastaram (provavelmente 
pelos pés, Atos 14:19) pelas ruas da cidade. A multidão os 
seguiu. Na praça pública os homens levaram Paulo e Silas 
perante os magistrados. “Estes homens não pertencem à nossa 
cidade!” eles gritavam. “Eles são estrangeiros aqui. Eles estão 
causando muitos problemas e alvoroço à nossa cidade. Eles 
estão ensinando coisas que não são para nós. Eles não são daqui 
e não devem ficar aqui. Livrem-se deles!”

Lição 1

O CARCERERIO DE FILIPOS

NOTA AO PROFESSOR
Mostrar cada ilustraçao onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.




