
4ª SEMANA: 4ª SEMANA: RECEBA O AMOR DE DEUSRECEBA O AMOR DE DEUS

TEMA: NOVA IDENTIDADETEMA: NOVA IDENTIDADE

Texto Bíblico:Texto Bíblico: Atos 9:1–31

Versículo:Versículo:   Portanto confessem seus pecados uns aos outros e façam oração uns

pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de pessoas obedientes a

Deus tem muito poder.” (Tg 5.16)  

Objetivo:Objetivo:  As crianças compreenderão que Jesus tem promessas tem para a nossa vida e que é

possível receber nova vida, paz, perdão.

ENTENDENDO O ASSUNTO:ENTENDENDO O ASSUNTO:

Talvez Paulo seja o homem mais conhecido como representante do cristianismo, além de

ser  de  fundamental  importância  para  a  história  da  igreja.  Saulo,  seu  nome  aramaico  na

comunidade judaica em Jerusalém, e Paulo,  a forma romana de seu nome,  ecoam nos

livros de teologia e também de filosofia. 

Ele também é o homem que mais escreveu sobre doutrina no Novo Testamento: treze

cartas são de sua autoria. Paulo foi o primeiro teólogo da igreja e foi chamado por alguns de seu

segundo fundador.

Era natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e era cidadão romano, título que

herdou de seu pai que prestou serviços ao império e como recompensa ganhou a cidadania.

Sua educação preliminar foi doméstica tendo seu pai como tutor. Em Filipenses 3.5, Paulo

nos mostra credenciais de quem mantém em dia sua ligação com a família: circuncidado no oitavo

dia, israelita da tribo de Benjamim, hebreu nascido de hebreus. Com aproximadamente seis anos,

Paulo foi à escola da sinagoga para ser educado na Torá e no hebraico. De acordo com Atos 22.3,

foi  educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel.  Este era  um rabino moderado (At  5.34-39).

Embora Paulo não o mencione em suas cartas, seu estilo reflete o método rabínico de pensar.

Alguns acreditam que Atos 26.10 tem implícito que Paulo foi membro do Sinédrio. Fariseu,

foi perseguidor fanático da igreja, antes de sua conversão.

LEITURA BÍBLICA: LEITURA BÍBLICA: Atos 9:1–31

Na sua juventude, Paulo era mais conhecido como Saulo. Ele era judeu, da cidade de

Tarso e era do grupo dos fariseus, como seus pais.  Saulo estudou em Jerusalém debaixo de

Gamaliel, um dos professores e teólogos mais famosos dos judeus. Saulo teve uma educação

privilegiada!



Ainda jovem, Saulo assistiu ao apedrejamento de Estêvão, o primeiro mártir cristão. Depois, ele se

tornou um perseguidor ativo da igreja. Na sua campanha contra os cristãos, Saulo jogou muitas 

pessoas na prisão. Ele tinha o apoio do sumo sacerdote e se tornou famoso por ser um grande 

perseguidor

MENSAGEM:MENSAGEM:

Depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, seus apóstolos e outros seguidores foram

perseguidos e muitas vezes mortos. Os maiores líderes religiosos diziam que era impossível Deus

ter um filho, por isso, achavam que Jesus era apenas um homem comum. Quando alguém dizia

que Jesus era Filho de Deus, esses líderes religiosos mandavam prender essas pessoas. Eles

nomeavam alguns perseguidores e davam uma carta a eles autorizando a prender os cristãos.  

Quando  um  perseguidor  encontrava  um  cristão,  apresentava  a  carta  e  mandava  os

soldados prender o cristão. Com medo dessa perseguição, os cristãos começaram a fugir de suas

cidades. 

Um desses perseguidores se chamava Saulo. Ele achava um absurdo as pessoas dizerem

que Jesus poderia perdoar pecados e dar a vida eterna para alguém. Ele achava que só o Senhor

poderia fazer isso e nenhum homem, tinha este poder. Ele não sabia que Jesus era mesmo o

Filho de Deus. 

Certo  dia,  Saulo  se  apresentou  aos  líderes  religiosos  e  disse  que  queria  uma  carta

autorizando ele a prender os cristãos em outra cidade. Uma cidade distante chamada Damasco.

Saulo estava em Jerusalém para conseguir estas cartas. Por incrível que pareça, Saulo perseguia

os cristãos porque achava que fazendo isso estava agradando a Deus. Ele achava que quando

alguém orava em nome de Jesus estava desobedecendo a Deus. 

Saulo pegou aquelas cartas e foi rapidamente para Damasco. No meio do caminho ele

começou a ver uma luz brilhante e não sabia o que era. Ele caiu com o rosto no chão. Então, uma

voz disse “Saulo, Saulo, por que me persegues?”. Então Saulo disse “quem é você, Senhor”. A

voz  respondeu  “sou  Jesus  a  quem  tu  persegues”.  Aquela  luz  era  tão  forte,  que  Saulo  não

conseguia ver mais nada, ele ficou cego.

Quando Saulo ouviu que era Jesus, disse “Senhor, o que queres que eu te faça?”. 

Então o Senhor mandou que fosse a Damasco e lá outra pessoa iria ajudá-lo. Paulo foi

levado até Damasco. Depois que já estava três dias lá, Deus mandou Ananias para ajudá-lo a

recuperar  sua visão.  Ananias explicou para Paulo sobre Jesus,  que ele morreu pelos nossos

pecados. Paulo se arrependeu foi batizado e desde aquele dia, começou a pregar que Jesus era

mesmo o Filho de Deus.

Ia a muitos lugares deixando as pessoas bem curiosas e maravilhadas porque viam que

um homem que antes perseguia  os cristãos com todas as  suas forças agora era um cristão

apaixonado pela nova fé em Cristo Jesus.



Até o fim da vida de Paulo ele ensinava às pessoas que Jesus morreu e ressuscitou para

nos perdoar de nossos pecados e nos dar a vida eterna.

A Bíblia nos ensina que todos nós somos pecadores (Romanos 3:10) e ninguém consegue

viver sem pecado. É impossível vivermos sem pecar, e o pior é que o pecado nos afasta de Deus. 

Nenhum pecador poderia ter a vida eterna, por isso Jesus morreu pelos nossos pecados.

Ele queria nos dar uma chance de ter a vida eterna mesmo sendo pecadores. Mesmo nunca

tendo pecado, Jesus morreu pelo pecado de todos. 

EDIFICAÇÃO:EDIFICAÇÃO:

Com essa história da vida de Paulo podemos ver que Deus tem poder para transformar

homens maldosos e perseguidores de cristãos em homens cheio de valor que amam às outras

pessoas.

- você conhece alguém que precisa conhecer Jesus?

- você conhece alguém que precisa perdoar alguma pessoa? Podemos dizer a esta pessoa que

Jesus a perdoou de todos os pecados.

- e você, precisa pedir perdão?
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