Tema: Um Novo Começo
Para essa aula você vai precisar: Cartaz com o princípio do dia / Mapa-múndi / Figuras para contar a lição /
Venda para olhos e objeto para fazer a brincadeira da atividade 2
Texto Bíblico: Atos 9.1-9
Versículo para memorizar: “Saulo perguntou: “Quem és tu, Senhor?” Ele respondeu: “Eu sou Jesus, a quem
você persegue.” Atos 9.5
Princípio Bíblico: Caráter.
Quebra gelo:
Bem-vindos à nossa sexta parada da viagem aos tempos bíblicos do Novo Testamento.
Que tal fazermos uma brincadeira? Vamos fazer a “Brincadeira do Contrário”.
Vamos formar 2 ou 3 grupos. Cada grupo vai encenar a história abaixo, porém cada grupo vai escolher um
final surpreendente para a história:
* Flavia era adolescente. Havia grandes problemas em sua casa: seus pais brigavam muito, seu pai era
alcoólatra e ela estava seguindo pelo mesmo rumo de seus familiares. Até que algo inacreditável aconteceu
em sua vida...
Após a atividade converse com as crianças sobre a moral da atividade, pergunte se elas conhecem alguma
pessoa que teve sua vida completamente mudada e como isso aconteceu. Conte que hoje nossa viagem está
repleta de aventuras e reviravoltas incríveis, pois viajaremos com Saulo, mais conhecido como Paulo.

Mensagem:
Quem estava aqui na semana passada? Vocês lembram que um seguidor de Jesus foi morto a pedradas?
O nome dele era Estevão, mas o que será que a nossa história de hoje tem a ver com Estevão? Então a Bíblia
conta que tinha um jovem chamado Saulo que estava presente no momento da morte de Estevão, e é sobre
ele que vamos conversar hoje.
Saulo nasceu na cidade de Tarso, por volta do ano 5 d.C. Sua família praticava a religião judaica, sendo muito
fiéis. Paulo estudou muito sobre a fé judaica e ele era muito fiel as suas crenças, ele perseguia e matava os
seguidores de Jesus. Até o dia que durante uma viagem algo incrível aconteceu.
Vamos abrir nossas bíblias no livro de Atos 9. 1-9
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 eles o levaram pela mão até Damasco. Por
três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu.
Saulo era um homem especial, tinha muitas habilidades, Deus o havia criado de maneira única, singular, com
características especiais e ele sabia disso, pois servia a Deus fielmente. O Senhor havia escolhido aquele
homem para uma missão especial e, em viagem, quando pensava estar cumprido essa missão, teve um
encontro com Jesus e ser caráter e orgulho religioso foram totalmente transformados.
Você já conheceu alguém que teve uma reviravolta incrível na vida por haver se encontrado com Cristo? Você
já experimentou transformação em seu caráter por ter se tornado seguidor de Jesus?
Aplicação:
Vamos estender o mapa-múndi e localizar a cidade de São Paulo.
Hoje vamos interceder pelas pessoas que necessitam de transformação em sua vida e vivem num lugar
conhecido como “Cracolândia”. Cracolândia (por derivação do crack) é chamado popularmente uma região no
centro da cidade de São Paulo onde muitas pessoas vivem naquele lugar para consumir drogas.
Foi criado nesse lugar um projeto chamado Cristolândia, que visa a transformação de pessoas viciadas em
crack, inclusive nós temos missionários que trabalham naquele lugar.
Momento de orar:

Vamos orar pelo projeto da Cristolândia que eles consigam levar a Palavra de Deus para aquelas pessoas e que
assim como Paulo teve um encontro com Jesus que mudou a sua vida que elas também tenham esse encontro
transformador.
Se você deseja também ter um encontro transformador com Cristo, hoje é o dia, não deixe pra amanhã
comece agora a caminhar com Deus. (Ore pelas crianças que desejam entregar suas vidas à Jesus)
Atividades:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Professor faça dois grupos, escolha uma criança de cada grupo, depois coloque um objeto em um
determinado lugar da sala, coloque uma venda nos olhos de uma criança de cada grupo (uma por vez)
e rode ela uma vez, depois com a ajuda do grupo ela deve achar o objeto na sala. (Ex. mande ela mais
para a direita, mais para a esquerda, na frente, etc...). Depois deixe que elas compartilhem como foi
ficar sem enxergar por um tempo, assim como Paulo ficou, ele dependeu de Jesus para enxergar o
verdadeiro caminho.

FIGURAS:

UM NOVO COMEÇO!

MEU NOME É: ______________________________________________________________

“Saulo perguntou: “Quem és tu, Senhor?” Ele respondeu: “Eu sou Jesus, a quem você persegue.” Atos 9.5

UM NOVO COMEÇO!
NOME É: ________________________________________________________________
Pinte a cena de Saulo tendo um encontro com Jesus:

Escreva algumas características de um verdadeiro discipulo de Jesus:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

“Saulo perguntou: “Quem és tu, Senhor?” Ele respondeu: “Eu sou Jesus, a quem você persegue.” Atos 9.5

