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AULA 6:  O chamado te dá visão.  

 

Nessa aula vamos falar um pouco sobre a visão que muda seu entendimento. Paulo era judeu e 

se especializou no conhecimento de sua religião. Ele, cheio de zelo pela religião, começou a 

perseguir os cristãos, até o dia em que teve encontro com Jesus. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

O chamado do Senhor nos leva a uma grande experiência, no sentido de entendermos o quanto 

nosso Deus deseja nos usar em seu Projeto. Atender o chamado e se dispor em obediência, sem 

hesitar, nos faz alcançar o poder de Deus. 

A visão de Jesus se manifesta na vida de Paulo através de três princípios Espirituais: 

1- Renúncia - Paulo abriu mão da sua vida, deixou os seus conceitos humanos para trás e 

escolheu andar com Jesus. 

2- Disposição - Aquele que Deus escolheu precisa estar disposto a pagar o preço pela sua 

eleição. E Paulo estava disposto. 

3- Fidelidade - Começar uma história com Deus não é difícil, o desafio é permanecer fiel. 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Atos 9:1-25 
 

OBJETIVOS: 

 
Levar a criança a entender que: 

 Jesus nos dá uma visão de transformação; 

 Ao abandonar as coisas do passado somos habilitados para viver o novo de Deus; 

 Quando somos fiéis, herdamos as promessas e recebemos honra. 

  
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Hoje vivemos em um tempo em que as pessoas tem um apego exagerado as coisas materiais, e, 
principalmente, aos seus próprios interesses a despeito dos interesses ou necessidades de 
outros. Estamos caminhando para o individualismo, embora sabemos que fomos criados para 
vivermos em comunhão com outro. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Utilize painéis com as ilustrações a seguir para ministrar: 
 

           
 
MINISTRANDO: 

 
Olá galerinha, tudo bem com vocês?  Hoje vamos aprender sobre como o chamado muda a forma 
como uma pessoa enxerga as coisas... Aprenderemos isso com a história do apóstolo Paulo. 
 
Paulo era judeu e se tornou um grande perseguidor dos cristãos e da igreja. Ele era muito 
importante e estudioso, e por isso se tornou conhecido por onde andava. 
 
Mas Deus tinha um chamado especial para Paulo... 
Então, certo dia, enquanto ia a caminho de uma cidade chamada Damasco para perseguir mais 
cristãos, uma luz bem forte brilhou e o cegou. 
 
Paulo caiu ao chão e ouviu uma voz que dizia: “Paulo, Paulo, por que me persegues?”  
E Paulo perguntou: “Quem és tu, Senhor?”  
E a voz disse: “Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e vai para Damasco onde te 
dirão o que fazer”.  
Seus companheiros de viagem ficaram paralisados e mudos, ouvindo a voz e não vendo 
ninguém. 
Então Paulo se levantou e abrindo os olhos nada podia ver, e foi guiado a Damasco. E ficou três 
dias sem ver e nesse tempo não comeu e nem bebeu nada. 
 
Lá em Damasco havia um discípulo chamado Ananias que teve uma visão, onde o Senhor o 
chamou e disse para ele ir até Paulo, orar por ele.  
No começo Ananias ficou com medo, porque Paulo perseguia e matava os cristãos. Mas Ananias 
entendeu que Deus estava enviando ele para uma missão especial. 
 
Então Ananias foi ao encontro de Paulo, e chegando lá impôs as mãos sobre ele e disse: “Paulo, 
o Senhor Jesus me enviou para que você recupere a sua visão e fique cheio do Espirito Santo”. 
E imediatamente caiu das vistas de Paulo umas escamas e ele passou a ver. 
 
Então, Paulo se levantou e foi batizado pelo Espirito Santo, e se tornou um homem diferente. 
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Logo ele começou a pregar o evangelho, declarando que Jesus é o único e verdadeiro caminho. 
Paulo de perseguidor se cristãos, agora começou também a ser perseguido. 
 
Ele foi um apóstolo muito importante, viajou para muitos países pregando o amor de Jesus, 
escreveu cartas para muitas igrejas orientando elas de como deveriam proceder.  
 
Muitas e muitas pessoas foram salvas através do chamado de Paulo. 
Que chamado transformador ele viveu! Paulo agora conseguia enxergar o caminho certo! 
 
Crianças, quando temos um encontro verdadeiro com o Senhor, recebemos visão. Isso significa 
que recebemos esse poder de enxergar o que Deus tem para nós, e qual é o caminho certo a 
seguir. Nós não seremos enganados, não teremos motivações erradas, porque com o nosso 
Deus nunca seremos confundidos. 

 
LOUVOR: 

 
Quem é salvo – turma do Cristãozinho 
Se Jesus é teu amigo – 3 Palavrinhas 

 
ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus me dá visão, sabedoria e revelações, para que eu possa ser um instrumento 
escolhido para levar o teu nome por onde eu andar. Em nome de Jesus Amém! 
 
VERSÍCULO: 

    
“Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu 
nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel.” Atos 9:15 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

Para onde Paulo estava indo? 

Quem ele encontrou no caminho? 

O que aconteceu com os amigos de Paulo ao ouvir a voz? 

O que aconteceu com Paulo depois que Ananias orou por ele? 

O que caiu dos olhos de Paulo? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Hoje vamos entregar uma oferta por que a semeadura te dará colheitas surpreendentes. A tua 
disposição em ofertar na casa do Senhor, rompe os limites da carne, vamos consagrar ao Senhor 
seu sacrifício diário, sua oferta, mesmo em tempo de crise você vivera o sobrenatural. Em nome 
de Jesus Amém!  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/9/15+
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ATIVIDADE  

 
Vamos colar esse quebra cabeça em papelão recortar brincar. 

 
 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Olá pais e/ou responsáveis 
Hoje seu filho aprendeu com Paulo três princípios Espirituais que precisamos colocar em prática: 
- Renunciar a minha carne para viver promessas. 
- Disposição que me leva a ver o que ninguém jamais viu. 
- A visão de Cristo me faz permanecer fiel.  
Durante a semana ajude seu filho a não esquecer essas verdades espirituais, profetize na vida de 
seu filho.  Como foi com Paulo, o Senhor te dará visão para cumprir os propósitos do Senhor. O 
Senhor vai tirar as escamas dos teus olhos. Você é um instrumento escolhido para levar o nome 
de Jesus as nações. 
O desafio da semana é ouvir Renascer Praise – Jesus, o Plano Perfeito. Postem fotos/ Vídeos e 
não se esqueçam de nos marcar em nossas redes sociais. 
 

LEMBRANCINHA: 
 

 


