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LIÇÃO 3 – VITÓRIA SOBRE AS TRIBULAÇÕES

QUEBRA-GELO: Conduza um momento de conversa à partir das seguintes perguntas

 1. Qual foi a maior luta ou dificuldade que já enfrentou até hoje?
 2. Quais pensamentos, sentimentos ou dúvidas surgiram naquele momento?
 3. Como nos sentimos nos momentos difíceis da vida?

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 mais fortes do que os atuais. Já vimos o poder 
de um encontro pessoal com Jesus e a revelação que Paulo teve do senhorio de Cristo, e também como foi 
importante Paulo descobrir que Jesus e a igreja são inseparáveis. Agora, vamos ler o relato da sua conversão 
mais uma vez e tentar 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. 

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.

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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PERGUNTAS:

 1. Quando Ananias tentou argumentar com Deus sobre o perigo de fazer uma visita a Saulo, o que 

Deus respondeu? 

 2. Como você entende a resposta de Deus a Ananias? “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”

 3. Será que a maioria dos que se convertem tem esta compreensão de que pode haver sofrimento 

associado à sua escolha por seguir a Cristo como Senhor?

Quando lemos os relatos bíblicos da vida e do ministério de Paulo, constatamos o cumprimento desta palavra 
de Deus a Ananias. Paulo enfrentou muitas lutas e tribulações por amor a Jesus. Só para dar um exemplo, vamos 
ler o que Paulo mesmo relatou: 

[...] trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte 
repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites. Três vezes fui golpeado com varas, 
uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. 
Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, 
perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios; perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no 
mar, e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente; muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome 
e sede, e muitas vezes fiquei em jejum; suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma 
pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. (2 Coríntios 23-28)

Muitas vezes escutamos sobre as maravilhas que Deus fez através da vida do grande apóstolo Paulo e não nos 
damos conta de quantas lutas e tribulações ele enfrentou em sua vida. E mesmo assim nunca desistiu de seguir 
e servir àquele que o salvou e que lhe deu uma nova vida e uma grande obra a realizar. Ele foi fiel independente 
das circunstâncias. 

Ao enviar Ananias para ajuda-los nos primeiros passos da nova vida com Jesus, o Senhor colocou a seguinte 
verdade entre as lições que ele teria que aprender: “Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome”.  Na 
verdade, Paulo, assim como toda aquela primeira geração de cristãos, recebeu um evangelho bem diferente do 
que costumamos ouvir hoje. O chamado para seguir a Cristo envolvia tribulação. 

PERGUNTA:

 Em geral, como o evangelho tem sido pregado hoje em dia? Quais tem sido, em geral, as promessas 

apresentadas?

Infelizmente, muitas vezes tem sido passada a ilusão de que a fé anulará todos os problemas. Os crentes são 
ensinados a prosperar, a serem felizes, a terem o carro do ano, a casa própria, a saúde perfeita, etc. Claro que 
Deus tem um coração de pai e o desejo de abençoar seus filhos, mas quando se apresenta um falso evangelho, 
isento e imune a dores, lutas e sofrimento, o resultado é uma igreja cheia de crentes frágeis, cheios de caprichos 
e despreparados para as lutas que certamente virão.

Claro que a Bíblia não defende uma vida de sofrimentos, como se sofrer por si só tivesse valor. Nem nega as 
promessas de prosperidade, vitórias e tudo mais que podemos conquistar no Senhor. Mas deve ficar claro que 
as vitórias e conquistas custarão lutas e, muitas vezes, dor e sofrimento. E até devemos estar preparados para o 
fato de que, algumas vezes, o que almejamos não acontecerá. Não da maneira que pensamos.

Se queremos ser discípulos que não desistem e gerar uma igreja forte, temos que aprender a vencer e a suportar 
as tribulações, como Paulo fez em sua grandiosa jornada com Deus
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PERGUNTA:

 Alguém aqui tem passado por uma grande dificuldade e tribulação?  

ATENÇÃO:

 Diga que daqui a pouco, ao final deste encontro, haverá um momento de oração por cada um que 
está passando por dificuldades.

Muitos desistem de seguir a Cristo porque receberam um ensino parcial e não estavam preparadas para suportar 
o “dia mal” com fé e sem desistir. Paulo foi um crente vencedor porque aprendeu o valor das lutas e tribulações. 
Veja algumas verdades que ele mesmo compartilhou:

1. Através do sofrimento, Deus nos transforma à imagem de Cristo: Deus se utiliza do sofrimento 
que experimentamos para transformar o nosso caráter e a nossa conduta semelhantes ao de Cristo 
(Romanos 8.28,29; 2Coríntios 4.16-18; Colossenses 1.24)

2. Através do sofrimento, crescemos na fé e somos aperfeiçoados (Romanos 5.3-4, 8.18)

3. Através do sofrimento, nos humilhamos, buscamos o Senhor e nos aproximamos mais de Deus 
(Atos 16.23-26; 2Coríntios 4.16-18). 

4. Através do sofrimento nos identificamos com Jesus (Filipenses 3.8-11) 

Paulo tornou-se um cristão firme e que nunca desistiu de seguir e servir ao seu Senhor porque compreendeu 
tudo o que Jesus fez por ele. Entendeu o amor de Deus e avaliou as incomparáveis vantagens e benefícios da 
salvação. Ele experimentou Jesus ao seu lado em todos os momentos e, por isso, afirmou: 

“pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que 
pesa mais do que todos eles.” (2 Coríntios 4.17)

O terceiro fator que fez de Paulo um novo homem e um cristão exemplar foi ter entendido desde o inicio que 
seguir a Cristo não significava viver numa redoma livre de qualquer luta ou tribulação. Desde o inicio Paulo 
estava preparado para entender o valor do sofrimento e para supera-lo com fé e perseverança. Tornou-se, por 
isso mesmo, um vencedor (Romanos 8.31-39) e um discípulo disposto a qualquer sacrifício por amor a Jesus 
(Atos 20.22-24)

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 aos sábados e domingos.

C O N C L U S Ã O

A V I S O S


