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Goiânia, 03 de Abril de 2019.
SÉRIE: ATOS DOS APÓSTOLOS 

“Conversão de Saulo, um encontro real com Jesus”
(Atos 9:1-22)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Mostre às crianças o copo com água. • O que acontece quando a água ferve?
(Vira vapor.) • O que acontece quando a água congela? (Vira gelo.) Diga que quando a água se converte em
gelo ou em vapor passa por uma mudança. Torna-se diferente do que era inicialmente. • Como as pessoas se
convertem ao evangelho de  Jesus Cristo?  Em quê sua vida  muda quando elas  se  convertem? Escreva a
palavra converter numa folha. Diga que a palavra de hoje trata da conversão miraculosa de um homem ao
evangelho de Jesus Cristo.

Dinâmica  adaptada,  disponível  em  https://www.lds.org/manual/primary-7-new-testament/lesson-42-the-
conversion-of-saul?lang=por

LOUVOR: Homenzinho Torto – Aline Barros. Por dentro, fora – 3 palavrinhas.

RECURSOS VISUAIS: Leve imagem da conversão de Saulo, no Google você pode encontrar!

FALANDO A VERDADE: Crianças, hoje vamos falar sobre Saulo. Ele não parava de ameaçar de morte os
seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o Grande Sacerdote e pediu cartas de apresentação para as
sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os
cristãos que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já
estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e
ouviu uma voz que dizia: — Saulo, Saulo, por que você me persegue? — Quem é o senhor? — perguntou ele. A
voz respondeu: — Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você
o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles
ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada.
Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou três dias sem poder ver e durante esses
dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve
uma visão, e nela apareceu o Senhor, chamando: — Ananias! Ele respondeu: — Aqui estou, Senhor! E o
Senhor lhe disse: — Apronte-se, e vá até a casa de Judas, na rua Direita, e procure um homem chamado
Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias,
que entrou e pôs as mãos sobre ele a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: — Senhor,
muita gente tem me falado deste homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os Cristãos. E
agora ele veio aqui para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: — Vá, pois eu escolhi
esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao
povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias
foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: — Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou
aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e
fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de
Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado; depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como
antes. Saulo ficou alguns dias com os Cristãos em Damasco. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas
sinagogas,  dizendo:  —  Jesus  é  o  Filho  de  Deus.  Todos  os  que  ouviam  Saulo  ficavam  admirados  e
perguntavam: — Não é este o homem que em Jerusalém estava matando os Cristãos? Não foi ele que veio até
aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada
vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes, que os
judeus  que  moravam  em  Damasco  ficavam  calados,  sem  ter  o  que  dizer.  Texto  extraído  de
http://miriangalli.blogspot.com/2018/01/estudos-para-celula-de-criancas-paulo-e.html

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Crianças, vimos hoje que Saulo era um perseguidor de cristãos,
o seu desejo era prendê-los e até matá-los, mas um dia a bondade de Deus o alcançou e ele pode ver o grande
amor de Deus através do seu filho Jesus, que o resgatou e o perdoou de todos os seus pecados, mudou seu
coração e o seu nome para Paulo, para que ele fosse um grande pregador da Palavra de Deus. Assim o Senhor
Jesus faz hoje na nossa vida quando nos arrependemos dos nossos pecados – Ele nos perdoa e nos chama de
seus filhos. E nós devemos fazer como Paulo, ensinar a Palavra de Deus a todas as pessoas. Vamos orar: Jesus
perdoa nossos pecados. Precisamos de seu Amor sobre nós. Derrame Tua Graça sobre nós! Faça morada em
nossos corações! Mude nossas vidas para louvor ao Teu nome! Amém.
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ATIVIDADE:

PARA OS MENORES: PINTE BEM COLORIDO!

PARA OS MAIORES: LEVE SAULO ATÉ ANANIAS.


