
 

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  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra 
da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder 
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Atos 9:1-22 

Propósito: Compreender que a maior experiência na vida de uma pessoa é a sua conversão, ou 
transformação pela ação do Espírito Santo. Não há uma pessoa que não possa ser transformada por 
Deus, e Paulo é um exemplo disso. 

• Paulo é um protótipo de pessoa que humanamente, jamais se tornaria um discípulo de Jesus. 
• Conversão será sempre um milagre de Deus no coração do homem. 
• Conversão não lavagem cerebral.  
• Há poder na mensagem do evangelho, capaz de mudar o coração de qualquer pessoa. 

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

independentemente do seu contexto ou da sua forma. 
• Certamente a conversão de Paulo foi a mais importante da história, isto porque através da sua vida 

milhões de pessoas têm sido influenciadas.  
 

• Ninguém influenciou mais o cristianismo do que o apóstolo Paulo. 
• Suas Cartas são tão poderosas, e têm sido capazes de impactar vidas através dos séculos. 
• A conversão de Paulo foi tão importante que aparece registrada por três vezes no Livro de Atos. 

Atos 9, 22 e 26. 
• Uma vez em Gálatas. Gálatas 1:13 e segs. 
• Uma vez em Filipenses. Filipenses 3 
• Aparece no cenário do Novo Testamento como testemunha do primeiro martírio de cristãos, sendo 

ele o patrocinador dos que apedrejavam Estevão. Atos 7:58. 
• Foi um dos mais violentos perseguidores dos cristãos no primeiro século. Atos 8:3. 
• Foi feroz perseguidor da igreja de Cristo. Fil. 3:6 
• Paulo foi alcançado pelo poder de Deus e experimentou verdadeira conversão. 
• Nem toda conversão é igual.  
• A conversão acontece de maneira variada, e em circunstâncias variadas.  

No entanto, a conversão de Paulo nos oferece as bases da verdadeira conversão 

1. A conversão é uma experiência sobrenatural. V.3 
• A sobrenaturalidade da conversão de Paulo foi através de uma voz e uma luz cheia de resplendor. 
• No entanto não é necessário que aconteça com outros, da mesma forma que aconteceu com Paulo 

para a experiência ser extraordinária. 
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2. Conversão é uma experiência pessoal. 9:5 
• Paulo teve uma experiência pessoal com Cristo. Não há  um padrão para isto. O encontro com Cristo 

é diferente para cada pessoa, pois somos diferentes uns dos outros. 
 

3. Conversão é uma experiência transformadora. 9:7-8. 
• Aquele encontro transformou a vida de Paulo para sempre. Algo extraordinário aconteceu em seu 

coração, e depois disso nunca mais foi o mesmo. 
 

4. Conversão é uma experiência consagradora. 9:11 
• Uma das primeiras marcas do novo Paulo foi o fato de começar sua caminhada orando. Quem 

começa orando, encontra a estrada da vitória, ainda que enfrente lutas. 
 

5. Conversão é uma experiência vocacionadora. 9:15. 
• Não só Paulo foi convertido pelo Espírito Santo, como também foi vocacionado para pregar esta 

poderosa mensagem. Milhões de pessoas ao redor do mundo, por séculos, têm sido transformadas 
pela mensagem poderosa pregada na instrumentalidade de Paulo, através dos seus escritos 
inspirados pelo Senhor. 

Conclusão. 

1. Você reconhece o poder de Deus para transformar uma vida? 
2. O que mais lhe chamou a atenção na conversão de Paulo? 
3. Você conhece alguém que foi poderosamente transformada pelo Espírito Santo? 
4. A sua vida já foi transformada pelo Senhor? 

 

 

 

 

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! 


