
 

SEMANA 39 – PEDRO NA PRISÃO 

 
NOME: ________________________________________________ Data: 26/09/2021  

 
Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela precisará totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

• A história a ser contada de segunda a sexta está em Atos 12:1-19; 
• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 

atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por elas). 
____________________________________________________________________________________ 

 
VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  

 

“OBEDECEREI À TUA PALAVRA” (Salmos 119: 17b) 

 

Gestos: OBEDECEREI - bater continência; À TUA - apontar para o alto; PALAVRA - mãos em formato 

de livro aberto. 

____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

 No início da igreja, em Atos, os discípulos eram perseguidos pelos 
Judeus. Herodes, que era o rei da época e mandou prender Pedro para 
agradar os judeus. Na prisão Pedro era vigiado pelos guardas, mas a igreja 
continuava a orar por ele.  
 Em uma noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, 

Pedro estava dormindo, preso com duas correntes, entre dois soldados; e 

havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do 

Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela.  

O que acontecerá? Amanhã vamos continuar essa história! 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À TUA PALAVRA 
 
* ATIVIDADE: Pinte o que a igreja fazia enquanto Pedro estava na prisão: 
 

  

 

 

 

 

ORAVA DORMIA 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir:  “Senhor Jesus, como é bom 
estar sempre contigo!” 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



 
TERÇA-FEIRA: 

 
* HISTÓRIA: 

 
 Quando o anjo do Senhor apareceu um anjo, e uma luz 

brilhou dentro da cela.  

 O anjo tocou no ombro de Pedro, o acordou e disse:  

 — Levante-se depressa! 

 Então as correntes caíram das mãos de Pedro.  

 E o anjo continuou:  

 — Vista-se e calce suas sandálias! E me siga! 

 Será que Pedro seguiu o anjo? Amanhã vamos continuar 

essa história. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À TUA PALAVRA 
 
* ATIVIDADE: Quando o anjo acordou Pedro, ele ficou assustado. Pinte a cena com capricho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, eu sei que és o 
verdadeiro Filho de Deus!” 

___________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA: 

   

 Pedro fez o que o anjo mandou e o seguiu. Porém, ficou 

confuso pois, não sabia se era real ou um sonho o anjo o libertando.  

 Eles passaram pela primeira, pela segunda guarda e 

chegaram ao portão da rua.  

 Na mesma hora, o portão se abriu sozinho, e eles saíram. 

Andaram por uma rua, e de repente, o anjo foi embora.  

 E então, o que Pedro fez? Vamos saber amanhã. 

* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À TUA 

PALAVRA 

 
* ATIVIDADE: Cole papel picado no nome de quem enviou um anjo para tirar Pedro da Prisão. (O 
responsável deve picar em pedacinhos ¼ de uma folha de papel de qualquer cor para a criança poder colar 
dentro das letras). 
 



 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, obrigado pelo seu 
cuidado!” 

____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA:   

 Então Pedro compreendeu que era o Senhor que mandou seu 

anjo para livrá-lo do poder de Herodes e de tudo o que os judeus 

tinham a intenção de fazer com ele.  

 Pedro seguiu até a casa de Maria, onde muitas pessoas 

estavam reunidas ali, orando.  

 Ele bateu na porta da frente, e uma empregada, que se 

chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de 

Pedro, ficou tão contente, que, em vez de abrir a porta, voltou 

correndo para contar que Pedro estava lá fora, porém eles não acreditaram.  

 Enquanto isso, Pedro continuava batendo.  

* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À TUA PALAVRA 
 
* ATIVIDADE: Faça um caminho de Pedro até a casa de Maria, onde muitas pessoas estavam reunidas ali 
orando e pinte Pedro e a casa. 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, obrigado por ouvir 
nossas orações!” 

 



SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:   

 
 Finalmente eles abriram a porta e, quando viram 

que era Pedro mesmo, ficaram maravilhados. Ele fez 

um sinal com a mão para que ficassem quietos e 

contou como o Senhor o tinha tirado da prisão.  

 Pedro foi preso injustamente, não tinha feito 
nada de errado, mas a igreja continuava orando por ele, 
confiaram no Senhor, o Deus que pode todas as coisas 
o libertou da prisão de forma milagrosa.  

Por isso devemos ter fé e buscar sempre ao 
Senhor que Ele nos ouve! Como é bom saber que o 
nosso Deus sempre ouve a nossa oração. 
 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI 

À TUA PALAVRA 
 
* ATIVIDADE: Como a história desta semana, aprendemos que a oração tem poder. Pinte as crianças 

orando. 

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Jesus, obrigado pelo seu grande 
amor por nós!” 
 


