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O apóstolo Paulo foi um dos maiores e mais influentes cristãos da história. Antes conhecido como Saulo de Tarso, 
ele experimentou uma transformação tão profunda que sua conversão é considerada exemplar. Nesta nova série 
de estudos, vamos considerar as circunstâncias de sua conversão e os fundamentos ou alicerces que ele recebeu 
ainda no começo de sua jornada cristã. Essas bases o transformaram de um homem de conversão improvável 
em um crente radicalmente comprometido. Vamos juntos estudar a sua conversão e tentar descobrir o que faz 
um crente firme, de raízes profundas e que não se desvia jamais de seu relacionamento com Jesus e seu povo. 

Nosso cronograma nesta série será o seguinte: 

Que o Espírito Santo nos abençoe e nos transforme em crentes firmes que nunca desistem!

LIÇÃO 1 – O ENCONTRO PESSOAL COM JESUS

QUEBRA-GELO:
Você já teve um encontro muito marcante com alguém importante? Conte com quem e como foi.

O número de crentes cresce de forma impressionante em todo o Brasil. Mas cresce também o numero de crentes 
desviados e de crentes que, mesmo se identificando como evangélicos, não frequentam mais uma igreja. 

PERGUNTA:
Em sua opinião, quais as principais razões por que muitos se desviam da fé?

Paulo é um grande exemplo de como se formam crentes de verdade e que nunca se desviam. Sua conversão e o 
inicio de sua carreira na fé, quando ainda era conhecido como Saulo de Tarso, podem ajudar-nos a compreender 
por que os primeiros crentes tinham muito mais fibra e raízes fortes do que os atuais. 

Nesta nova série de estudos vamos descobrir as razões que fizeram de Paulo um cristão tão excelente e tão 
comprometido com Deus e sua missão. 
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Texto-base: Atos 9.1-19

Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao 
sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse 
ali homens ou mulheres que pertencessem ao Caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. 

Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do 
céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: “Saulo, Saulo, por que você me persegue?” Saulo 
perguntou: “Quem és tu, Senhor?” Ele respondeu: “Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, 
entre na cidade; alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam 
emudecidos; ouviam a voz mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, 
não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, 
não comeu nem bebeu. 

Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: “Ananias!” “Eis-
me aqui, Senhor”, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, 
e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando; numa visão viu um homem 
chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, 
tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos 
em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que 
invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá! Este homem é meu instrumento escolhido 
para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o 
quanto deve sofrer pelo meu nome. 

Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: “Irmão Saulo, o Senhor Jesus, 
que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio 
do Espírito Santo”. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver 
novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários 
dias com os discípulos em Damasco.

PERGUNTAS:

 1. Em sua opinião, qual teria sido a característica mais forte e marcante da conversão de Saulo?

 2. E a sua conversão, teve alguma característica bem marcante ou foi “normal”?

 3. A sua conversão tornou-se um fato marcante e divisor de águas em sua vida? Em que sentido? 

Sem dúvida alguma, o fato mais marcante da conversão de Paulo é que ele teve um encontro pessoal com Jesus 
no caminho de Damasco. E esta é também a primeira razão porque Paulo tornou-se  um cristão tão firme e tão 
comprometido com Deus: 

Paulo teve um encontro pessoal com Jesus

Ao encontrar Jesus pessoalmente, Paulo teve completa certeza de que ele estava vivo - que havia morrido e que, 
de fato, havia ressuscitado – que era o Senhor, que tinha um plano para a sua vida e que continuar contra ele 
seria o maior erro de sua vida.

Sua experiência de conversão não foi com uma doutrina ou uma religião, mas com uma Pessoa que o conhecia 
pelo nome, alguém com quem ele poderia se relacionar e em quem deveria confiar.

Muitos dos que se convertem hoje não são levados a uma vida de relacionamento e intimidade com o Senhor 
porque não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Eles apenas são tocados pelo ambiente de uma igreja, pelas 
músicas, pela oração, pelo ambiente de fé e espiritualidade, pelas palavras de esperança, de melhoria de vida e 
talvez até pelo novo e saudável círculo de amigos. Muitas razões indiretas podem nos atrair para Deus, mas um 
verdadeiro crente tem que ter um encontro pessoal com Jesus pela fé. 

D E S E N V O L V I M E N T O
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PERGUNTA: Qual foi a primeira coisa que Paulo aprendeu depois de convertido? 

A primeira coisa que Paulo aprendeu foi orar. Por três dias depois de encontrar o Senhor Jesus, ele esteve orando 
e jejuando, práticas que nunca mais ele abandonou em sua vida desde então. Ele sabia que a luz que lhe 
aparecera no caminho e que a voz que ouvira não provinham de uma coisa ou de uma força, mas de uma pessoa 
divina que desejava ter relacionamento pessoal com ele. Era a voz de Jesus. Então ele poderia falar diretamente 
com Jesus que este o ouviria. 

Vamos pensar juntos: se alguém se converte a uma religião e gosta daquelas práticas religiosas, ele sempre 
pensará que o que precisa fazer é só manter aquela religião e ir àquela igreja. Mas Paulo teve um encontro 
pessoal com Jesus.  Com isso ele aprendeu desde cedo a ter uma vida de oração, porque queria renovar aquele 
encontro pessoal. Desde cedo foi estimulado a uma vida de oração e ao encontro devocional com Deus por meio 
da Palavra, a Bíblia. 

Quando uma pessoa não identifica em sua conversão um encontro pessoal com Jesus, a tendência é não 
desenvolver vida devocional e tornar-se doentiamente dependente de pessoas, programas e das estruturas 
religiosas. 

PERGUNTAS:

 1. Você já teve um encontro pessoal com Jesus?

 2. Você crê que ele conhece o seu nome e que tem um plano maravilhoso para a sua vida?

 3. Você tem sentido desejo e impulso para desenvolver uma vida devocional de oração e leitura da 

Bíblia, como principais maneiras de ter sempre um novo encontro com Jesus? 

O primeiro importante fator que fez de Paulo um novo homem e um cristão exemplar é que ele teve um 
encontro pessoal com Jesus Cristo. 

O encontro pessoal gerou nele fortes convicções a respeito de quem Jesus realmente é e o levou a continuar 
sua caminhada com Jesus baseada em um relacionamento pessoal com ele através de uma vida devocional 
consistente. 

Não podemos abrir mão de um encontro pessoal com Jesus. Ele disse: “Todo aquele que o Pai me der virá a mim, 
e quem vier a mim eu jamais rejeitarei” (João 6.37). É uma promessa dele de que ninguém jamais será rejeitado.

1. Distribua as tarefas dos Cartões de Tarefas da Célula entre todos. Célula saudável e dinâmica é 

aquela em que todos contribuem para a sua edificação e o trabalho a ser realizado. (apenas a lição é 

que não deverá ser distribuída, mas alternada entre o líder e o LT)

2. Convide todos os participantes para os cultos de celebração em nossas unidades todos aos Domingos.

C O N C L U S Ã O

D E S A F I O S


