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Um Cego Volta a Ver

Actos 9:1-9; Actos dos Apóstolos, págs. 112-121; Primeiros Escritos, págs. 2

T

alvez já tenhas visto algum “valentão” na
escola ou na tua vizinhança. Quem sabe até já
tenhas sido alvo de algum deles. Os “valentões”
procuram intimidar os outros. Saulo agia como
um “valentão”. Ele conseguiu que os sacerdotes
lhe dessem autoridade para prender os novos cristãos. Deus, porém, tinha outros planos para Saulo.

A

s violentas ameaças de Saulo eram famosas.
As suas pernas pareciam uma nuvem tempestuosa. A sua voz era como o som de um trovão, e
parecia que os relâmpagos faiscavam à sua volta.
Também era tão perigoso como os raios.
O seu único objectivo na vida era procurar
os novos cristãos e acabar com eles.
Saulo e os seus assistentes avançavam
resolutamente pela estrada. Dirigiam-se
à famosa e antiga cidade de Damasco.
As cartas oficiais que levavam,
davam-lhes permissão para
capturar cristãos e levá-los para
Jerusalém, onde seriam mortos.
O sol do meio-dia queimava os viajantes. Mas eles
marchavam em frente,
com firmeza. Estavam
concentrados na sua
missão, embora
estivessem cansados. Já tinham
viajado cerca de
240 quilómetros e
Damasco já estava quase à vista.
Então, sem
qualquer aviso,
a meio daquele dia
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comum, aconteceu um facto extraordinário! Um
raio de luz lampejou do Céu! Era mais brilhante
que o sol do meio-dia! Os viajantes caíram paralisados. Saulo olhou fixamente para a luz. Ele não
podia acreditar. Não era a sua imaginação. Ele viu
Jesus no meio daquele brilho extraordinário!
Então, Jesus disse-lhe:
– Saulo, Saulo, porque Me persegues?
Naquele momento, Saulo compreendeu. Jesus
era realmente Deus. Sim, Ele era Deus. Tinha ressuscitado da morte, exactamente como os cristãos
criam. E Saulo compreendeu o que Jesus estava a
dizer-lhe: “Quando persegues os Meus seguidores,
Saulo, estás realmente a
perseguir-Me!”
A seguir, Saulo
perguntou:
– Quem és Tu,
Senhor?
– Eu sou Jesus, a
quem tu persegues – respondeu Jesus. – Levanta-te e entra na cidade.
Ali ser-te-á dito o que
deves fazer.
Depois a luz desapareceu. Os homens
que viajavam com
Saulo estavam sem
fala. Certamente,
tinham visto a luz,
mas não viram Jesus.
Tinham ouvido um
barulho, mas não
tinham compreendido
as palavras de Jesus.
Eles levantaram-se
com muito esforço, olhando
ansiosos uns para os outros.

Mensagem

200-202.

Deus nunca deixa
de nos amar.

Saulo também olhou à sua volta. Ele,
porém, não conseguia ver nada. Estava cego!
Completamente cego! Ele virava a cabeça de um
lado para o outro, dizendo:
– Não consigo ver nada!
Os amigos de Saulo conduziram-no pela

Verso para Decorar
“Com amor
eterno Eu
te amei.”
Jeremias 31:3.

estrada em direcção à cidade. Que estranho desfile! Poucos minutos antes, Saulo
tinha sido um poderoso caçador,
ansioso por caçar
e prender cada cristão.
E naquele momento
estava a ser guiado,
pela mão, como
uma criancinha.
Os pés de Saulo
arrastavam-se pela
estrada poeirenta.
Mas ele não se
preocupava com
o lugar para onde
o levavam.
Havia apenas
um pensamento
na sua mente:
Ele tinha visto Jesus!
Ele realmente
tinha visto
Jesus!
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Faz uma caminhada com a tua
família. Faz de conta que és o
Saulo a caminho de Damasco.
Como é que Saulo caminhava?
Rapidamente? Devagar? Ele
arrastava os pés? Procura num
mapa para veres a distância
entre Jerusalém e Damasco.
Em que países, actualmente,
se localizam Jerusalém e
Damasco? Faz uma oração de
agradecimento por poderes
caminhar em segurança.

Na hora do culto, lê e comenta
Actos 22:3-11 com os teus familiares. Nos tempos bíblicos, a viagem
de Jerusalém até Damasco demorava cerca de cinco a seis dias.
Observa um mapa bíblico. Procura
calcular quantos quilómetros
Saulo teve que caminhar cada dia.
Escreve o número dos quilómetros
na linha abaixo:
________________________
Saulo ficou cego pela luz.
Experimenta caminhar num quarto
escuro, ou usa uma venda nos olhos
durante cinco minutos. Depois,
agradece a Deus pelos teus olhos.

Com a tua família, lê e comenta Actos 9:19. Descreve a luz que Saulo viu. Cita todas
as histórias bíblicas que envolvam luz, das
quais te consegues lembrar.
Dobra um papel em forma de leque, com
sete dobras, e desenha nele metade de
um coração. Recorta o coração. Desdobra
o papel e terás uma corrente de corações. Escreve uma palavra do Verso Para
Decorar em cada coração. Abre e fecha
os teus corações até saberes de cor o
verso. Usa os corações para ensinares o
verso aos teus familiares.
Cantem alguns cânticos de louvor, e
depois, agradeçam a Deus pelo Seu amor
infinito.

Com os teus familiares, lê em Mateus
3:13-17 sobre outra ocasião em que o
Céu se abriu. Que aconteceu? Porque é
perigoso olhar directamente para uma luz
forte ou para o Sol?
Pede a alguém que reveze contigo.
Primeiro, ele guia-te pela mão. Depois,
és tu que o guias. O que foi mais fácil
– conduzir ou ser conduzido?
Faz uma oração de agradecimento por
Deus ter enviado o Seu Filho para nos
conduzir pelo caminho certo.

Lê Mateus 18:21-35. O que é descrito aqui sobre a atitude de Deus a nosso
respeito quando fazemos alguma coisa errada? Quanto dá 70 vezes sete?
Será que devemos realmente contar o número de vezes que temos de perdoar
alguém? Acende uma vela e fala sobre maneiras de partilhar a graça de Deus
com outros. Antes de orar, canta “Brilhando, Brilhando!” (HA, n° 463).
Pede a Deus que te dê um espírito de perdão.
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Durante o culto, lê de
Lê e comenta João 3:16 durante
novo Actos 9:1-9.
QuandoSaulo
o culto de hoje. Digam juntos
Encena o texto
chamou “Senhor”
o verso. Depois, diz a cada
com a ajuda dos
a Jesus, na estrada para
membro da tua família que
teus familiares.
tu os amas.
Damasco, estava a aceitar
Cantem cânticos
Jesus como seu Rei e
Antes da oração, recapide louvor antes
Senhor.
tulem juntos o teu Verso Para
de orar. Faz uma
Decorar. Agradeçam a Deus
oração de agradecimento
pelo Seu maravilhoso amor
por Deus ter estado condemonstrado à tua família.
vosco durante esta semana.
Fala sobre os teus planos
Pede à tua mãe para fazeres
para o Sábado enquanto
bolachas em forma de corapartilhas as bolachas
ção e depois partilhares com
com a tua família.
os teus familiares. Guarda
algumas para o culto de
Sexta-feira à noite.

Vertical:

1. Quem perseguia os cristãos?
2. Quem apareceu na luz?
Horizontal:
1. Cidade de onde saiu o perseguidor.
2. Cidade para onde ele se dirigia.

2.

1.

1.

2.
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