
III – A Conversão de Saulo 

 

Texto base: Atos 9:1-20 (Líder leia o texto indicado várias vezes para que possa conta-lo 

com suas próprias palavras para as crianças). 

 

Hora da História: Saulo era um homem que morava em Jerusalém. Ele era muito religioso e 

não gostava de cristãos. Ele não queria que ninguém falasse de Jesus perto dele por isso, ele 

começou a perseguir todos os cristãos. Ele fazia muito mal para as pessoas que amavam Jesus. 

Um dia ele soube que também havia cristãos na cidade de Damasco e resolveu viajar até lá 

para perseguir eles também. 

Porém, no caminho, uma luz muito forte brilhou a ponto dele cair no chão 

completamente cego. Ele ouviu uma voz que dizia assim: “Saulo, Saulo, porque me 

persegues?” Ele perguntou: “Quem é você que está falando comigo?” A voz respondeu: “Eu 

sou Jesus a quem você persegue”. Saulo percebeu que Jesus era real, ele estava vivo e não 

estava nem um pouco feliz com as coisas que Saulo andava fazendo. Imediatamente a luz 

sumiu e Saulo, cego, foi levado por seus amigos para dentro da cidade. Ele ficou três dias sem 

ver, sem comer nem beber. Talvez ele tenha pensado que nunca mais enxergaria de novo e 

que isso seria o castigo por tudo que ele havia feito. 

Enquanto isso, Deus apareceu para um discípulo chamado Ananias e disse: “Ananias, 

vá até a casa onde Saulo está. Ore por ele porque eu o escolhi para pregar o meu 

Evangelho”. Ananias orou por Saulo, ele voltou a  enxergar e entendeu que Deus o havia 

perdoado. Ele se tornou um grande pregador e ficou conhecido como Apóstolo Paulo.  

 

Para memorizar: “Porque tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar” (Salmos 86:5) 
 

Verdade Bíblica: Levar as crianças a entenderem que Deus é bom e perdoa todo tipo de 

pecado quando os arrependemos. 

 

Aplicação Prática: Devemos lembrar os pecados que cometemos e confessar à Jesus pedindo 

perdão. 

 

Atividade com Aprendizado Bíblico: Líder 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 da 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 quando teve um encontro com Jesus. 
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