LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
14
Em Atos - Saulo de Tarso
LEITURA DA BÍBLIA: At 7:58-60; 8:1-3; 9:1-22; 22:3-16; 26:9-20.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Ef 2:10 Porque somos Sua obra-prima, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de
antemão preparou para que andássemos nelas.
At 9:15 Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para Mim um vaso escolhido, para levar o Meu
nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel.
OBJETIVO: Ver que o Senhor chamou Saulo de Tarso e, de acordo com Sua soberania e
misericórdia, Saulo foi treinado em sua capacidade máxima, inclusive na Palavra de Deus. Depois
que Deus apareceu pessoalmente a Saulo, ele respondeu ao Seu chamado e se tornou um vaso útil
para o Senhor.
IDEIA PARA ATIVIDADES: Recorte dois rostos de cartolina; um mostra o rosto de Saulo antes
de sua conversão, e o outro mostra o rosto de Paulo depois de sua conversão. Use um palito de
sorvete para unir os dois rostos pela parte de trás. As crianças podem desenhar como elas imaginam
o rosto de Saulo nas duas situações.
CONTEÚDO: A lição de hoje é sobre um jovem chamado Saulo. Na Bíblia, Saulo também é
chamado Paulo (At 13:9), especialmente depois de ter crido no Senhor Jesus. Saulo era um judeu de
pura descendência judaica, da tribo de Benjamim. Ele nasceu em Tarso, e nasceu cidadão romano.
Foi criado em Jerusalém, bem educado, e estudante de Gamaliel, um ilustre professor de lei judaica
(At 22:3). Saulo era fariseu, filho de fariseus, a seita mais estrita dos judeus. Ele era muito zeloso por
Deus e conhecia muito bem a lei de Deus. Paulo avançou no judaísmo além de muitos
contemporâneos de sua raça (Gálatas 1:14), o que indica que ele usou suas capacidades ao máximo e
se esforçou para se destacar nas coisas de Deus.
Saulo – participante na morte de Estevão. Quando Saulo era jovem, pensava estar sendo zeloso
por Deus, mas na verdade estava fazendo coisas fortemente contra Deus. Em uma lição anterior
ouvimos sobre Estevão, o primeiro mártir do Novo Testamento, morto porque falou ousadamente
sobre o Senhor Jesus. Quando Estevão, a testemunha corajosa e fiel do Senhor, estava sendo
apedrejado até a morte, Saulo estava próximo. Ele aprovou sua morte e até ajudou, vigiando as
roupas daqueles que levaram Estêvão para fora da cidade a fim de apedrejá-lo. Naquele dia houve
uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém.
Saulo causou muitos danos ao povo do Senhor devido à ignorância e à incredulidade. Saulo se
juntou à grande perseguição contra os cristãos. Ele devastou a igreja e, entrando em casa após casa,
arrastou homens e mulheres e os entregou à prisão. Saulo odiava o nome de Jesus e queria destruir
todos os que pregavam ou invocavam Seu nome (1Tm 1:13) . Portanto ele tomou a frente em
perseguir os cristãos, chegando a obter autoridade para ir a cidades estrangeiras para prendê-los e
trazê-los de volta presos para Jerusalém (At 9:1-2; 26:10). Quando os discípulos estavam sendo
mortos, ele deu o seu voto contra eles (26:10). Em toda sinagoga (locais de reunião dos judeus), ele
frequentemente os punia, espancando-os e colocando-os na prisão (22:19). Ele também tentava fazêlos blasfemar (26:11). Saulo tornou-se famoso como opositor e perseguidor, e era conhecido por ter

feito muitas coisas más aos santos em Jerusalém (9:13). Essa pessoa insultuosa e destrutiva estava
sendo usada por Satanás para destruir a igreja e perseguir os seguidores de Jesus.
Saulo encontra o Senhor e é transformado. Ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos
do Senhor, Saulo foi ao sumo sacerdote e pediu autoridade para ir às sinagogas de Damasco (uma
cidade na Síria, ao norte de Jerusalém). Se encontrasse algum cristão, homem ou mulher, pretendia
trazê-lo preso para Jerusalém. Mas algo aconteceu no caminho. Ao meio-dia, no caminho de
Damasco, uma luz do céu, mais forte que o sol, brilhou ao redor de Saulo e daqueles que estavam
com ele, fazendo com que todos caíssem no chão. Uma voz disse: “Saulo, Saulo, por que Me
persegues?” Saulo perguntou: “Quem és, Senhor?” A voz respondeu: “Eu sou Jesus, a quem tu
persegues.” Os que estavam com ele viram a luz, mas não ouviram a voz daquele que falava com
Saulo. Saulo então perguntou: “Que farei, Senhor?” O Senhor disse-lhe para ir a Damasco e esperar
por mais instruções. Saulo se levantou do chão e, embora seus olhos estivessem abertos, não via
nada. A glória da luz do Senhor o cegou. Os que estavam com ele o levaram pela mão a Damasco,
onde ele passou os três dias seguintes sem comer nem beber. Ele estava orando.
Saulo é batizado e começa a pregar o evangelho. Havia um discípulo em Damasco chamado
Ananias. O Senhor lhe disse em uma visão: “Ananias!”, e ele respondeu: “Eis-me aqui, Senhor.” O
Senhor, então, disse-lhe para ir à rua que se chamava Direita e procurar por um homem de Tarso
chamado Saulo. Ele estava na casa de Judas, orando. Ananias disse ao Senhor que tinha ouvido falar
de todas as coisas más que Saulo tinha feito aos Seus santos em Jerusalém. Mas o Senhor lhe disse:
“Vai, porque este é para Mim um vaso escolhido, para levar o Meu nome perante os gentios, os reis e
os filhos de Israel.” Ananias obedeceu ao Senhor e foi até Saulo. Ele impôs as mãos sobre Saulo e
disse que o Senhor lhe havia enviado. Imediatamente algo como escamas cairam dos olhos de Saulo.
Ele recuperou a vista, levantou-se e foi batizado, invocando o nome do Senhor. Saulo então começou
a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Assim Saulo, o perseguidor dos que
invocavam o nome de Jesus, tornou-se um dos Seus seguidores que O invocavam.
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar.
Não tente usar todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a
idade das crianças que você está servindo.
•

•

•

Somos vasos escolhidos para o Senhor. Saulo era um vaso escolhido, preparado pelo
Senhor. Toda a sua criação e formação, seus pais, seu local de nascimento, sua educação
(incluindo os professores), sua formação religiosa, etc., foram soberanamente providenciados
pelo Senhor a fim de que ele se tornasse útil para Ele. Nós também somos vasos escolhidos
sendo preparados pelo Senhor, e todas as circunstâncias de nossas vidas também foram
soberanamente dispostas por Ele para que possamos ser úteis a Ele.
Seja diligente. Saulo foi muito diligente em desenvolver suas capacidades ao máximo.
Podemos ser ou não ser tão capazes quanto Saulo, mas seja qual for a capacidade que o
Senhor tenha nos dado, devemos usá-la ao máximo. Saulo estudou muito e recebeu o melhor
treinamento, e isso mais tarde foi usado pelo Senhor. Seus escritos foram inspirados por Deus
e tornaram-se parte da Bíblia. Paulo escreveu pelo menos 12 livros do Novo Testamento,
incluindo Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses (com Timóteo), Colossenses
(com Timóteo), 1 e 2 Tessalonicenses (com Silvano e Timóteo), 1 e 2 Timóteo e Tito.
Hebreus também pode ter sido escrito por Paulo. O treinamento e o zelo anteriores de Paulo
se tornaram muito úteis para o Senhor.
Conheça o Senhor de maneira pessoal. Embora Paulo fosse bem treinado na Palavra de
Deus, ele perseguiu os cristãos. Quando Saulo teve um encontro pessoal com o Senhor,
houve uma grande mudança nele. Aquele que odiava o Senhor Jesus e Seus seguidores se
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tornou um seguidor zeloso que amava o Senhor. Foi nesse ponto, após seu contato pessoal
com o Senhor, que o Senhor pôde usar toda a educação e treinamento de Saulo para Seu
propósito. Sem esse encontro pessoal, Paulo nunca teria sido útil ao Senhor. É muito bom, e
até necessário, que utilizemos plenamente nossa capacidade em várias áreas de nossas vidas.
Mas isso não é suficiente. Também precisamos ter um relacionamento pessoal com o Senhor
e amá-Lo. Orar ao Senhor ao longo de todo o dia, estudar nossos versículos e participar de
reuniões de crianças mostra nosso amor pelo Senhor. Quando amamos o Senhor, todo o nosso
conhecimento e treinamento podem se tornar muito úteis para Ele.
Deus pode salvar, pela Sua graça, até o principal dos pecadores. Será que há pessoas que
pensamos que nunca crerão no Senhor Jesus porque são muito pecadoras, terríveis ou
teimosas demais? Devemos orar para que essa pessoa venha ao Senhor e nunca desistir dela.
Antes da conversão de Saulo ele fazia coisas terríveis aos cristãos, e até aprovou a morte de
Estevão e outros discípulos. Mais tarde, Paulo se considerava o principal dos pecadores (1
Tm 1:15-16). Mas a graça do Senhor chegou a Saulo, e ele se tornou uma pessoa muito
diferente.
Deus está trabalhando por trás dos acontecimentos. Deus nem sempre faz as coisas
publicamente. Muitas vezes Ele trabalha nos bastidores. O Senhor apareceu a Saulo e o
Senhor apareceu a Ananias. Deus estava se movendo por trás dos acontecimentos, houve uma
resposta do homem, e essas pessoas obedeceram ao chamado do Senhor. Ananias conhecia a
história de Saulo, que ele fazia coisas más, e talvez temesse por sua vida, com medo de que
seria perseguido. Ananias, porém, obedeceu e foi procurar Saulo. (Outra situação do Novo
Testamento em que Deus estava trabalhando nos bastidores de duas pessoas: o Senhor
apareceu a Cornélio e separadamente a Pedro.)
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