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I

Agora Eu Vejo!

Actos 9:10-19; Actos dos Apóstolos, págs. 115-122.

magina só não podermos ver nada. Tudo é
escuro. Sabemos que é dia ou noite apenas porque as outras pessoas nos dizem. Durante três
dias, Saulo não conseguia ver nada. Lê a história
para ficares a saber o que aconteceu
no fim do terceiro dia.

S

aulo estava sentado, em silêncio, na casa de
Judas. Ele já não tinha aquela aparência ameaçadora de há três dias.

32

Estava quieto, com a cabeça inclinada, sempre a
orar.
Havia tantos motivos pelos quais orar! Com
certeza, esteve a orar por perdão. Sentia-se horrorizado ao pensar nos cristãos que tinha perseguido! Ele também louvava o Senhor e agradecia-Lhe
constantemente pela salvação. Ainda se emocionava com a lembrança de ter visto realmente
a Jesus na estrada para Damasco. Ele revivia na
mente, muitas vezes, aquele momento.
Judas e a sua família ofereceram alimento a
Saulo, mas ele recusava-se
a comer. Não aceitou nem
mesmo
alguma
coisa para
beber.
Então, eles
deixaram-no sozinho
com os seus
pensamentos.
As notícias
espalharam-se através de
Damasco. Saulo
tinha chegado!
Saulo, o poderoso caçador de
cristãos! Os crentes ouviram que
ele tinha chegado,
mas que se encontrava hospedado
na casa de Judas.
O comentário era de

Mensagem

O amor de Deus é como
uma luz nas trevas.

que ele estava cego, pois tinha entrado na cidade,
guiado pela mão, como uma criança! Com
certeza algo de muito estranho tinha ocorrido!
Mas ninguém sabia bem o que era!
Passaram-se três dias desde que Saulo se
encontrara com o Senhor. Então, Ananias, um
seguidor de Jesus, teve uma visão. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe:
– “Vai à rua Direita, procura em casa de Judas
um homem chamado Saulo de Tarso.
Neste momento ele está a orar, pois mostrei-lhe
em visão alguém chamado Ananias que deverá
procurá-lo e que porá as mãos sobre ele
para que torne a ver!”
Ananias ficou visivelmente nervoso.
– Mas, Senhor – exclamou Ananias
– contaram-me coisas terríveis que este homem
fez aos crentes de Jerusalém! E consta que tem
mandatos de prisão, passados pelos principais
dos sacerdotes, autorizando-o a prender, em
Damasco, todos os que invocam o Teu nome!
O Senhor insistiu:
– Vai, pois Saulo é o Meu instrumento escolhido para levar a Minha
mensagem às nações e até à presença
dos reis, bem como ao povo de Israel.
Ananias obedeceu. Ele dirigiu-se
vagarosamente à rua Direita. Olhou para
as nuvens e para a vizinhança atarefada.
Tudo parecia completamente normal.
Ananias meneou a cabeça. Tudo estava
realmente bem longe da normalidade.
Ele acabara de ter uma visão do Senhor!
E ia encontrar-se com o tão temido Saulo,
que o Senhor lhe tinha dito ser um crente!
Ananias encontrou a casa de Judas.
Encontrou Saulo, sentado silenciosamente e
sem poder ver, à sua espera. Ananias encheu-

Verso para Decorar
“Porque este
é para Mim
um vaso escolhido.”
Actos 9:15.

-se de compaixão. Estendeu as mãos sobre Saulo,
e disse:
– Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que sejas cheio
do Espírito Santo e tornes a ver.
Imediatamente, caíram-lhe como que umas
escamas dos olhos e Saulo recuperou a vista.
A seguir, levantou-se e foi baptizado.
Depois de comer, renovou as forças.
Sim, Deus chamou Saulo. Ele também chamou
Ananias. Ambos serviram o Senhor durante toda a
sua vida.
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Lê e comenta Actos 9:10-19, com a tua
família. Que lição os teus familiares
aprenderam com estes versos?
Desenha sete diferentes tipos de luz.
Escreve uma palavra do teu Verso Para
Decorar em cada uma. Recorta as luzes e
mistura-as. Depois, coloca as palavras na
ordem correcta. Usa-as para ensinares o
verso aos teus familiares. Pede a Deus que
faça de vocês instrumentos de luz para
falarem aos outros da Sua graça.
Apaga a luz e procura vestir-te ou despir-te. O que é mais fácil, tirar a roupa ou
encontrá-la?
Damasco
é, provavelmente, uma
Durante o culto familiar, lê e comendas cidades mais antigas do
ta Actos 22:11-22. Qual é o ponto mais
mundo. Ali, poderão ter existido
importante nestes versos? Coloca uma
cerca de 30 a 40 sinagogas
venda nos olhos. Pede a alguém que te dê
no tempo de Saulo.
três objectos diferentes. És capaz de dizer
que objectos são?
Consegue um alfabeto Braille. Com a ajuda
de um alfinete e um pedaço de papel grosso
tenta “escrever” o teu nome. Vê se consegues
ler o teu nome, tacteando com os dedos.
Agradece a Deus pelas maravilhosas
coisas que podemos ver.

Faz planos de hoje à tarde fazer
uma caminhada com os teus
familiares. Imagina que és o
Ananias a caminho de te encontrares com Saulo. Como caminharias? Depois, imagina-te a
caminhar para te encontrares
com Jesus. Como seria?
O que fez a diferença?
Faz uma oração de agradecimento pela breve volta de
Jesus.

Lê I Pedro 2:9 durante o culto familiar. O
que significa ser chamado para a luz? Dá uma
vela a cada um dos teus familiares e apaga
as luzes. Pede a alguém que acenda a sua
vela. Observem a intensidade da luz da vela.
Acendam as outras velas, uma de cada vez.
Que diferença faz, cada vez que uma vela é
acesa? Agora liga o interruptor da luz.
Qual a diferença entre a luz das lâmpadas e
a luz das velas? Como podes comparar esta
actividade com o espalhar o amor de Deus?
Antes de orar, cantem “Brilhando,
Brilhando” (HA, n° 463), ou outro
cântico sobre este tema.

34

Lê Marcos 4:21 e 22, com os teus
familiares. Acende uma vela e
cobre-a completamente com uma
jarra. Deixa a vela arder e fica a
ver o que acontece. Como é que
esta vela, dentro da jarra, se
parece com as pessoas que não
partilham o Evangelho?
Recapitula o teu Verso Para
Decorar antes de orar.

Lê a tua lição durante o culto familiar.
Ananias receou ir ao encontro de Saulo,
mas foi. Porquê? Lê a promessa que
Deus faz a todos em Josué 1:9.
Algumas vezes, encontramos “valentões” na escola. Fala sobre
isso durante o culto, e faz
planos para procurar
ser amigo desses tais
“valentões”. Pergunta
a duas pessoas sobre
como é que elas se
relacionam com
“valentões”.
Ora por alguém que
conheces e que esteja a
passar por dificuldades.

Durante o culto familiar, lê de novo e
comenta Actos 9:10-19. Encena a história da lição. Que importante lição
tu e os teus familiares aprenderam
com estes versos? Digam
juntos o teu Verso Para
Decorar. Será que és um
dos instrumentos escolhidos por Deus? Como é
que podes ser um
instrumento d’Ele?
Cantem alguns cânticos
favoritos, depois agradeçam a Deus pela dádiva
da Sua Palavra, a Bíblia.
Agradeçam também
pelo Sábado.

__ __ m __ r d __ D __ __ s __ c __ m __
__ m __ l __ z n __ s t r __ v __ s
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