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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. 

LIÇÃO 2 – CRISTO E A IGREJA SÃO INSEPARÁVEIS

QUEBRA-GELO:
greja. Qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você ouve esta palavra? Você participa de forma 
regular e ativa de sua igreja? O que você acha da igreja?

O número de crentes cresce de forma impressionante em todo o Brasil. Mas cresce também o número daqueles 
que, mesmo se identificando como evangélicos, não frequentam a igreja de forma assídua e comprometida. 

PERGUNTA: 
Em sua opinião, quais as principais razões por que muitos não participam regularmente das atividades da igreja?

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. 

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. 

I N T R O D U Ç Ã O

D E S E N V O L V I M E N T O
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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. Como você entende a pergunta de Jesus a Saulo: “Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo 

estava dirigindo-se a Damasco para prender Jesus? A quem Paulo estava perseguindo?

 2. Então, o que podemos concluir? 

 3. E de que forma os crentes de Damasco, incluindo Ananias, foram importantes neste momento 

decisivo na vida de Saulo? 

Saulo perseguia a igreja duramente. Mas Jesus vai ao seu encontro na estrada e se apresenta: “Eu sou Jesus, a 
quem tu persegues” (v5). Talvez Saulo quisesse argumentar: “Desculpe, deve haver algum mal entendido. Eu não 
estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo apenas a igreja”. Mas desde seu primeiro contato com Saulo, 
Jesus faz questão de deixar bem claro que Ele e sua igreja são inseparáveis. Assim como a cabeça é inseparável 
do corpo, Jesus é inseparável da sua igreja.

Muitos ainda não entenderam isto até hoje: de que não dá para dizer que está com Jesus sem estar com a sua 
igreja, porque eles ao inseparáveis.

Hoje em dia vivemos a incoerência de muitos cristãos sem igreja, como se isso fosse possível. Grande parte 
dos crentes atuais frequenta uma igreja apenas na perspectiva de um programa, ou clube que frequentam e 
desfrutam pelo tempo que lhes interessar. 

Precisamos mudar isso rápido. Estar ligado à igreja, de forma prática e profunda, é condição essencial para que 
a vida de Jesus permaneça em alguém. Pode parecer duro e forte, mas não existe vida fora do corpo. Membro 
amputado não se mantem vivo por muito tempo. É impossível. Da mesma forma, é impossível viver a vida cristã 
sem ter comunhão com outros cristãos. 

Por isso mesmo, vemos que foi o próprio Jesus quem deu a Paulo a instrução de entrar na cidade e aguardar 
porque ele enviaria alguém para ajuda-lo e para instrui-lo sobre o que fazer de agora em diante. 

Pense um pouco: o que teria acontecido com Paulo se ele não tivesse tido aquele apoio inicial oferecido a ele 
por Ananias e os outros irmãos? 

O mesmo texto afirma que foi com a ajuda de Ananias que Saulo foi curado da cegueira, foi batizado, 
ficou forte e permaneceu entre os irmãos. Precisamos uns dos outros para ficarmos cada vez mais forte e 
permanecermos firmes.
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PERGUNTAS:

 1. Você entende como a igreja é importante na sua relação com Deus e no seu processo de 

crescimento e transformação?

 2. Você já tem um amigo como Ananias que o está ajudando a crescer? Gostaria de ter um amigo 

como este? Aqui na célula mesmo podemos encontrar este amigo que nos apresente à toda a igreja e nos 

acompanhe nos primeiros passos.

 3. Você tem sentido o desejo de frequentar a igreja de forma mais regular e comprometida? Entende 

agora porque isto é tão importante? 

O segundo importante fator que fez de Paulo um novo homem e um cristão exemplar foi ter entendido desde o 
inicio a importância da igreja e ter se  unido imediatamente aos irmãos, que o ajudaram a crescer e a permanecer 
firme. Paulo era um homem muito mal e ninguém imaginaria que se tornaria um cristão exemplar. Mas desde o 
primeiro dia de convertido, ele teve apoio, amor e ajuda de outros crentes. 

Não podemos abrir mão de participar de tudo o que a igreja tem para nos oferecer, tanto na célula como nos 
cultos de celebração em nossas unidades. Só temos a ganhar com esta decisão. 
 
Devemos observar o que nos ensina o autor da carta aos Hebreus: “E consideremos uns aos outros para nos 
incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de 
alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o Dia” 
(a segunda volta de Cristo) (Hebreus 10.24-25). Igreja é lugar de encorajamento, amor e incentivo.

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

2. Convide-os também matricularem-se no CCM. Explique como funciona e os cursos que oferecemos. 

3. 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).

4.  Em maio teremos o mês da “CENTRAL NA COMUNIDADE”. Aguarde informações.

C O N C L U S Ã O

D E S A F I O S


