
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Atos 9:1-22 

Propósito: Compreender que conversão é um milagre no coração de uma pessoa. Compreender, a 

partir da experiência de Paulo, que não há caso impossível para Deus. 

  

• A conversão de Paulo foi extraordinária, como extraordinária é a conversão de qualquer pessoa, 

independentemente do seu contexto ou da sua forma. 

• Foi a conversão mais importante da história, pois através da Palavra de Deus dada a Paulo, muitos 

estão chegando ao conhecimento. Ninguém influenciou mais o cristianismo do que o apóstolo Paulo. 

• Foi tão importante que Lucas relata sua conversão 3 vezes no Livro de Atos. 9, 22 e 26. 

• Teólogos colocam a conversão de Saulo em 37 d.C. Pulpit Commentary 

• Paulo era homem de forte tradição religiosa. 

• “Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu: circuncidado ao oitavo dia, da 
linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei fui fariseu; quanto 
ao zelo, persegui a igreja; quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para 
mim era lucro passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo”; Filipenses 3:5-8. 

 

• Foi a maior expressão do judaísmo antes da sua conversão e a maior expressão da fé cristã após a 

sua conversão. 

• Conversão será sempre um milagre de Deus no coração do homem. 

• Conversão não é lavagem cerebral. Há algo poderoso na mensagem do evangelho, capaz de mudar 

o coração de qualquer pessoa, mesmo aquelas mais duras. 

• Paulo foi um dos mais terríveis inimigos da igreja. 

• Respirava ameaças e mortes contra os discípulos. 9:1. 

• Atos 26:11  E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. 

E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui.  

• Levava presos para Jerusalém os discípulos de Jesus. 

• Muitos males ele fez aos santos em Jerusalém.  

• “Seu pecado em perseguir a Igreja de Deus e a Jesus Cristo, sua culpa em ajudar na morte dos 

santos de Deus e em rejeitar o testemunho da ressurreição de Cristo, foram muito grandes”. Pulpit 

Commentary 

• E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, 
pondo- me no ministério,  a mim, que, dantes, fui blasfemo, e perseguidor, e opressor; mas alcancei 
misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor 
superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. I Tim. 1:12-14. 

 

1. A conversão foi uma experiência sobrenatural. V.3 

• A experiência de conversão de Paulo se deu por volta do meio-dia (At 22:6). 

• Viu uma luz do céu. — Esta foi a “glória” de Jesus (At_22:6). 

• Foi algo inexplicável e sobrenatural. 
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2. A conversão foi uma experiência pessoal. V.4 

• Todos os que estavam com Saulo viram a luz, mas somente Saulo ouviu a voz. 

• Atos 22:9  E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito; mas 

não ouviram a voz daquele que falava comigo. 

• O Senhor Jesus o chamou pelo nome, significando que foi algo pessoal. 

 

3. A conversão foi uma experiência transformadora. V.8 

• Paulo caiu de um jeito e se levantou de outro.  

• Caiu escravo e se levantou um homem livre. 

• Liderava para matar, agora é enviado para salvar. 

• Foi transformação instantânea. 

 

4. A conversão foi uma experiência consagradora. V. 11 

• Paulo foi o grande pregador aos gentios. O impacto da sua vida é singular. Aqui está o segredo: ele 

está orando. 

• Nada toca mais o céu do que esta afirmação dita a respeito de Paulo. 

• O começo pode determinar como será a caminhada. 

• Paulo foi o que foi, porque começou da maneira certa: orando. 

• O que aconteceu com Paulo é a realidade de todos que realmente se convertem a Jesus: 

começam com sede de oração. 

 

5. A conversão foi uma experiência vocacionadora. V.15. 

• A conversão provoca o desejo de compartilhar com outros acerca do poder que nos transformou. 

• Na sua conversão, o Senhor Jesus lhe deu o comissionamento para pregar aos gentios, reis e os 

filhos de Israel. 9:15 

Conclusão: 

1. Que aspecto da conversão de Paulo mais lhe impressiona? 

2. Você conhece alguém que teve uma experiência marcante de conversão? 

3. Compartilhe com o grupo como foi a sua experiência de conversão? 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 

tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 

coisas entre nós! 


