Lição 15. Saulo encontra Jesus

erradicar os cristãos judeus. Dezenas de milhares de judeus viviam em Damasco. Uns
dezoito mil foram massacrados lá em 66 d.C.
A luz do céu indica a Shekinah, a presença de Deus, relacionada com o
conceito de Yeqarah, glória, como Deus, com frequência, revelava sua glória no AT. Na
literatura judaica e no AT, as pessoas, geralmente, caíam no chão quando
confrontadas com revelações divinas ou angelicais. Na literatura judaica, os nomes
são geralmente repetidos quando Deus chama alguém, suscitando especial atenção ao
que está para ser dito. Dada a natureza da revelação, “Senhor” neste texto significa
mais do que “senhor” (tratamento); talvez Saulo esteja incerto se é Deus ou um anjo
quem fala com ele.
Perseguir os seguidores de Jesus é perseguir o próprio Jesus, porque eles são
seus representantes.

Palavras que precisam ser aprendidas
1. Sumo sacerdote – Chefe dos sacerdotes e presidente do Sinédrio. No judaísmo ele,
diante de Deus, representa os que são seu povo, conseguindo o perdão dos pecados.
Texto bíblico: Atos 9.1-19
Versículo para memorizar: “‘Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu
não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.’’ Atos 4.12

Orientações para o líder
Saulo era um homem muito culto. Ele havia sido aluno de Gamaliel. Era um
típico judeu, rigoroso com a lei a ponto de consentir na morte de Estêvão, que
testemunhou publicamente de sua fé em Jesus (Atos 7.54-60). Ele viajava para
Damasco a fim de prender cristãos, autorizado pelo sumo sacerdote.
Cartas oficiais de introdução autorizando ou recomendando seu remetente
eram comuns, e historiadores confirmam que agentes palestinos poderiam receber
ordens do Sinédrio de Jerusalém. As comunidades judaicas fora da Palestina
respeitavam o sumo sacerdote, e cartas assinadas por ele autorizavam Saulo a levar a
cabo sua missão com a total cooperação das sinagogas. Porque o sumo sacerdote
havia exercido os direitos de extradição sobre judeus fugitivos quando ele governou a
Palestina sob o domínio dos romanos, as sinagogas na Síria, aparentemente, ainda
reconheciam esse direito, embora o governador local provavelmente não
reconhecesse. Essas sinagogas poderiam cooperar com Saulo em sua missão de

2. Sinagogas – Casa de oração dos judeus, que começou a existir provavelmente
durante o cativeiro. As sinagogas se espalharam pelo mundo. Nelas, adultos e crianças
adoravam a Deus, oravam e estudavam as Escrituras. A doutrina cristã se espalhou
por meio das sinagogas, cuja organização e forma de culto foram adotadas pelas
igrejas cristãs.
3. Sinédrio – O mais alto tribunal religioso dos judeus, do qual faziam parte os sumos
sacerdotes, chefes religiosos (anciãos) e professores da Lei. Tinha 71 membros,
incluindo o presidente.
4. Damasco – Capital da Síria
5. Tarso – Capital da Cilícia. Era um centro comercial e cultural. Paulo nasceu nesta
cidade.
6. Gentios – Aqueles que não eram israelitas.

Recurso para a história
Confeccione bonequinhos de sucatas para representar Saulo e Ananias. Você
pode usar um cabo de vassoura com uma pintura simples ou mesmo de rolinhos
vazios de papel higiênico (veja as fotos).

deveria ir até à casa de Judas, que ficava na Rua Direita, procurar por Saulo. Ananias
teve medo por causa das histórias que ele tinha ouvido falar de Saulo, mas Deus falou
com ele: “Ananias, vá pois fui eu que escolhi este homem para trabalhar para mim, ele
falará o meu nome para aqueles que não são judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu
vou mostrar para Saulo tudo que ele terá que sofrer por causa do meu nome.”
Ananias obedeceu e foi até onde Saulo estava. Pôs as mãos sobre Saulo e falou:
“Saulo, meu irmão, o Senhor que me enviou aqui é o mesmo Jesus que você viu na
estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio da
presença de Deus em sua vida”.
Nesta mesma hora, caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com
escamas e ele começou a ver de novo. Saulo se levantou, foi batizado, comeu e
recuperou suas forças.

Lição bíblica
Saulo foi um homem que perseguiu os cristãos. Ele ameaçava prender e
matar qualquer um que seguisse Jesus. Na verdade, Saulo achava que estava fazendo o
que era certo, guardando os ensinos dos judeus.
Um dia, ele pediu autorização ao sumo sacerdote para ir às sinagogas de
Damasco para que os levasse até Jerusalém.
Durante sua viagem para Damasco, uma forte e brilhante luz vinda do céu o
envolveu. Saulo caiu no chão e ouviu uma voz que falou com ele, dizendo: “Saulo,
Saulo, por que você está me perseguindo?”.
Ele ficou confuso e perguntou: “Quem és tu, Senhor?”. Saulo não sabia quem
estava falando com ele, mas talvez soubesse que aquilo que estava acontecendo era
totalmente diferente de tudo o que já tinha experimentado.
Foi aí que a voz vinda do céu disse: “Eu sou Jesus, a quem você está
perseguindo. Levante-se, entre na cidade; alguém falará com você o que deve fazer”.
Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram sem saber o que estava
acontecendo. A Bíblia diz que eles ficaram parados sem poder dizer nada. Eles
ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou, abriu os olhos e não
enxergava nada. Nadinha mesmo. Saulo estava cego. Então os homens que estavam
com ele o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou três dias sem
enxergar e, durante este tempo, não comeu nem bebeu nada.
Na cidade de Damasco, morava um homem, seguidor de Jesus, que se
chamava Ananias. Deus falou com Ananias sobre Saulo. Deus disse que Ananias

Mais tarde, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo e ele se tornou um
grande missionário. Foi incrível a forma como Saulo (agora Paulo) mudou. Antes, ele
odiava as pessoas que andavam com Jesus, mas agora ele mesmo havia se tornado
cristão, ou seja, um seguidor de Cristo Jesus. Ele falava com coragem para todas as
pessoas a respeito de Jesus. Por causa disso, foi preso, espancado, passou muitas
dificuldades, mas não tinha medo.
Você consegue entender como a vida de uma pessoa que conhece Jesus muda
completamente? A mensagem do amor de Deus para as pessoas não foi só para o
tempo de Saulo (Paulo), é para nós também. Saulo (Paulo) mudou de atitude porque
reconheceu que estava errado, percebeu que a religião sem Jesus não adianta nada.
Ele se tornou um grande missionário falando para muitas pessoas a respeito de Jesus.
Ele viajou, pregou, falou pessoalmente, ensinou, enfim, Saulo (Paulo) serviu a Deus de
coração porque O conheceu de verdade.
Neste tempo que temos passado juntos estudando sobre pessoas que
encontraram Jesus, você já entregou seu coração a Ele? Você já falou para Jesus que
deseja que Ele seja o Salvador e Senhor da sua vida?
Se ainda não fez, quer fazer agora mesmo?

Observação dos fatos
1. Qual o nome da cidade para onde Saulo foi? (v. 2)
2. O que Saulo foi fazer em Damasco? (v. 2)
3. O que aconteceu com ele na estrada de Damasco? (vv. 3,4)
4. De quem era a voz que falava com Saulo? (v. 5)

5. Qual o nome da pessoa que Deus mandou ajudar Saulo? (v .10)
6. O que aconteceu com Saulo depois que Ananias orou por ele? (vv. 18,19)

Interpretação e aplicação dos fatos
1. Ananias teve medo de ir falar com Saulo. Por quê? (vv. 13 e 14)
Reflexão – Você já precisou fazer o bem para alguém que só fez o mal? Ananias sabia
que Saulo tinha feito mal aos cristãos, mas Deus tinha dito que ele deveria cuidar de
Saulo porque isso era o certo. Nem sempre é fácil fazer o que é certo mas, se amamos
Deus, precisamos obedecê-lo e isso inclui tratar bem as pessoas, mesmo aquelas que
nos fazem mal, e dar uma segunda chance àquelas que se arrependem.
2. Saulo ouviu a voz de Jesus no caminho para Damasco. Jesus disse que Saulo o
estava perseguindo. Como você acha que Saulo se sentiu neste momento? (Atos
9.4 e 5)
Reflexão – Às vezes, pensamos que o que estamos fazendo é certo, mas não é.
Podemos descobrir o que é certo e o que é errado quando ouvimos a voz de Jesus. A
melhor forma de ouvir Jesus é ler a Bíblia, pois ela é a Palavra de Deus.

Atividades
As lições são dividas em “Crianças alfabetizadas” e “Crianças não
alfabetizadas”

Despedida
Arrume a sala com a ajuda das crianças. Faça uma breve oração final.

