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1
   Construir o Colégio Kobaya, para 
ensino infantil, fundam

ental e m
édio, 

em
 Conacri, Guiné.

2
   Abrir um

a escola de ensino 
fundam

ental e um
 centro de influência 

urbano em
 Buchanan, Libéria.

3
   Estabelecer um

 centro m
édico 

em
 Abuja, N

igéria.
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E U M S B M O E R Q A U E E U R O E D -
M E S S U A A P F O A N M T Í E L D I E A

AGORA EU VEJO!

Saulo estava sentado, em 
silêncio, na casa de Ju-
das. Ele não tinha apa-
rência ameaçadora nem 

controladora. Não parecia ser 
o chefe encarregado que ha-
via sido apenas três dias antes. 
Sentava-sensilenciosamente, 
com a cabeça inclinada. Passa-
va todo o tempo orando.

Havia tanto pelo que orar! 
Com certeza, orara por perdão. 
Ficava horrorizado ao pensar 

Imagine não poder 
enxergar nada. Tudo é 
escuro. Você sabe que 
é dia ou noite apenas 
porque outros lhe dizem. 
Durante três dias, Saulo 
não conseguia enxergar 
nada. Leia a história para 
saber o que aconteceu no 
fi m do terceiro dia.
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 VERSO PARA 
DECORAR

Este homem é 
Meu instrumento 

escolhido.   
Atos 9:15.

MENSAGEM

O amor de Deus 
é como luz nas 

trevas.

15 de agosto

7
 

1

2

2

1

Complete a cruzadinha. Todas as palavras fazem parte da lição.

Vertical:
1. Nome da pessoa que perseguia os cristãos.
2. Quem apareceu na luz?

Horizontal:
1. Cidade de onde saiu o perseguidor.
2. Cidade para onde ele se dirigia  
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Atividades diáriashomem. Ele tem feito coisas terríveis 
a Teu povo em Jerusalém. Agora, ele 
chegou aqui em Damasco. Os sa-
cerdotes o investiram de poder para 
prender todos os que Te adoram!

O Senhor assegurou a Ananias:
– Vá! Eu escolhi Saulo para fazer 

um trabalho importante. Ele deve 
falar sobre Mim aos que não são ju-
deus, a reis, e ao povo de Israel.

Ananias obedeceu ao Senhor. Ele 
começou a caminhar vagarosamente 
em direção à Rua Direita. Olhou para 
as nuvens acima e para a vizinhança 
atarefada. Tudo parecia completa-
mente normal. Ananias balançou a 
cabeça. Tudo estava realmente longe 
da normalidade. Ele acabara de ter 
uma visão do Senhor! E estava indo 
ao encontro do temido Saulo, de 
quem o Senhor dissera ser crente!

Ananias encontrou a casa de 
Judas. Encontrou Saulo sentado si-
lenciosamente e sem enxergar, espe-
rando por ele. Ananias se encheu de 
compaixão. Estendeu as mãos sobre 
Saulo, e disse:

– Irmão Saulo, o Senhor Jesus me 
enviou aqui. Ele é Aquele que você 
viu na estrada quando vinha para cá. 
Ele me enviou para que você nova-
mente volte a enxergar e seja cheio 
do Espírito Santo.

A seguir, algo, como escamas, caiu 
dos olhos de Saulo. Então, ele vol-
tou a enxergar! Saulo imediatamente 
pediu o batismo. Não tomou tempo 
para comer ou beber. Sim, Deus ha-
via chamado Saulo. Deus também 
tinha chamado Ananias. Ambos ser-
viram ao Senhor pelo resto da vida.

Referências: Atos 9:10-19; Os Embaixadores,
p. 57-60.

Faça planos de hoje à tarde 
dar uma caminhada com seus fa-
miliares. Imagine que você seja 
Ananias caminhando ao encontro 
de Saulo. Como você caminharia? 
Depois, imagine-se caminhando 
ao encontro de Jesus. Como se-
ria? O que fez a diferença?

Faça uma oração de agradeci-
mento pela breve volta de Jesus.

SÁBADO 

15 DE AGOSTO
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nos cristãos que havia perseguido! 
Ele também louvava ao Senhor e 
Lhe agradecia mais e mais a salvação 
a ele oferecida. Ainda o emocionava 
a lembrança de ter visto realmente 
Jesus na estrada para Damasco. Ele 
revivia na mente, repetidas vezes, 
aquele momento.

Judas e sua família ofereceram ali-
mento a Saulo, mas ele recusava-se a 
comer. Não aceitou nem mesmo al-
guma coisa para beber. Então, eles 
o deixaram sozinho com seus pen-
samentos. As notícias se espalharam 
em Damasco. Saulo havia chegado! 
Saulo, o poderoso caçador de cris-
tãos! Os crentes ouviram que ele 
tinha chegado, e se encontrava ali. 
Mas que ele se encontrava hospeda-
do na casa de Judas. O rumor era 
de que ele tinha sido atingido pela 
cegueira. As pessoas fi caram saben-
do que ele havia entrado na cidade 
sendo guiado pela mão, como uma 
criança! Com certeza ocorrera algo 
estranho! Mas ninguém sabia ao 
certo o que havia acontecido!

Três dias se passaram desde que 
Saulo havia se encontrado com o 
Senhor. Então, Ananias, seguidor 
de Jesus, teve uma visão. O Senhor 
lhe apareceu e lhe disse:

– Vá à casa de Judas, na rua cha-
mada Direita, e pergunte por um 
homem de Tarso chamado Saulo. 
(Verso 10.) Ele está orando. Saulo 
está cego. Ele teve uma visão, um 
sonho. Ele viu um homem chama-
do Ananias que lhe imporá as mãos 
para que volte a ver.

Ananias fi cou visivelmente nervoso.
– Senhor – respondeu ele – mui-

tas pessoas me falaram sobre esse 

SEGUNDA
17 DE AGOSTO

Durante o culto familiar, leia 
e comente Atos 22:11-22. Qual 
é o ponto mais importante nes-
tes versos? Coloque uma venda 
nos olhos. Peça que alguém lhe 
dê três objetos diferentes. 
Você é capaz de dizer que 
objetos são?

Consiga um alfabeto 
braile. Usando um alfi -
nete e um pedaço de papel 
grosso tente “escrever” seu 
nome. Você consegue ler 
o nome, tateando com 
os dedos?

Agradeça a Deus as 
maravilhosas coisas que 
você pode ver.



Atividades diárias
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homem. Ele tem feito coisas terríveis 
a Teu povo em Jerusalém. Agora, ele 
chegou aqui em Damasco. Os sa-
cerdotes o investiram de poder para 
prender todos os que Te adoram!

O Senhor assegurou a Ananias:
– Vá! Eu escolhi Saulo para fazer 

um trabalho importante. Ele deve 
falar sobre Mim aos que não são ju-
deus, a reis, e ao povo de Israel.

Ananias obedeceu ao Senhor. Ele 
começou a caminhar vagarosamente 
em direção à Rua Direita. Olhou para 
as nuvens acima e para a vizinhança 
atarefada. Tudo parecia completa-
mente normal. Ananias balançou a 
cabeça. Tudo estava realmente longe 
da normalidade. Ele acabara de ter 
uma visão do Senhor! E estava indo 
ao encontro do temido Saulo, de 
quem o Senhor dissera ser crente!

Ananias encontrou a casa de 
Judas. Encontrou Saulo sentado si-
lenciosamente e sem enxergar, espe-
rando por ele. Ananias se encheu de 
compaixão. Estendeu as mãos sobre 
Saulo, e disse:

– Irmão Saulo, o Senhor Jesus me 
enviou aqui. Ele é Aquele que você 
viu na estrada quando vinha para cá. 
Ele me enviou para que você nova-
mente volte a enxergar e seja cheio 
do Espírito Santo.

A seguir, algo, como escamas, caiu 
dos olhos de Saulo. Então, ele vol-
tou a enxergar! Saulo imediatamente 
pediu o batismo. Não tomou tempo 
para comer ou beber. Sim, Deus ha-
via chamado Saulo. Deus também 
tinha chamado Ananias. Ambos ser-
viram ao Senhor pelo resto da vida.

Referências: Atos 9:10-19; Os Embaixadores,
p. 57-60.

Faça planos de hoje à tarde 
dar uma caminhada com seus fa-
miliares. Imagine que você seja 
Ananias caminhando ao encontro 
de Saulo. Como você caminharia? 
Depois, imagine-se caminhando 
ao encontro de Jesus. Como se-
ria? O que fez a diferença?

Faça uma oração de agradeci-
mento pela breve volta de Jesus.

SÁBADO 

15 DE AGOSTO

DOMINGO
16 DE AGOSTO

Com sua família, leia e comen-
te Atos 9:10-19. Que lição seus fa-
miliares aprenderam desses versos?

Desenhe sete diferentes tipos de 
luz. Escreva uma palavra do verso 
para decorar em cada uma delas. 
Recorte as luzes e as misture. De-
pois, coloque as palavras na ordem 
certa. Use-as para ensinar o verso a 
seus familiares. Peça que Deus faça 
de vocês instrumentos de luz para 
falar aos outros sobre Sua graça.

Apague a luz e procure vestir-se 
ou despir-se. O que é mais fácil, ti-
rar a roupa ou encontrá-la?

SEGUNDA
17 DE AGOSTO

Durante o culto familiar, leia 
e comente Atos 22:11-22. Qual 
é o ponto mais importante nes-
tes versos? Coloque uma venda 
nos olhos. Peça que alguém lhe 
dê três objetos diferentes. 
Você é capaz de dizer que 
objetos são?

Consiga um alfabeto 
braile. Usando um alfi -
nete e um pedaço de papel 
grosso tente “escrever” seu 
nome. Você consegue ler 
o nome, tateando com 
os dedos?

Agradeça a Deus as 
maravilhosas coisas que 
você pode ver.
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Atividades diárias
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Na sentença abaixo, faltam todas as vogais de cada palavra. Coloque as vogais 
para descobrir a mensagem da lição desta semana. Uma vogal pode ser usada 
mais de uma vez.

SEXTA 
21 DE AGOSTO

Durante o culto familiar, leia 
novamente e comente Atos 9:10-
19. Encene a história da lição. Que 
importante lição você e seus fami-
liares aprenderam nesses versos? 
Digam juntos o verso para decorar. 
Você é um dos instrumentos esco-
lhidos de Deus? Como ser um ins-
trumento dele?

Cantem alguns cânticos favo-
ritos. Então, agradeçam a Deus a 
dádiva de Sua Palavra, a Bíblia. 
Agradeçam também por ter cria-
do o sábado.

TERÇA
18 DE AGOSTO

Durante o culto familiar, leia 
1 Pedro 2:9. O que signifi ca ser cha-
mado para a luz? Dar uma vela a to-
dos e apagar as luzes. Pedir à mãe ou 
ao pai que acenda sua vela. Observe 
a intensidade de luz da vela. Uma 
por vez, acenda as outras velas. Que 
diferença faz, ao ser acesa cada vela? 
Ligue o interruptor da luz. Qual a 
diferença entre a luz das lâmpadas e 
a luz das velas? Como essa atividade 
pode ser comparada com o espalhar 
o amor de Deus?

Antes de orar, cantem “O Amor 
de Deus é Como Fogo”, CD Tem-
po de Louvar, Primários-Ano A, 
faixa 26, ou outro cântico aprendi-
do na Escola Sabatina.

QUINTA
20 DE AGOSTO

Leia sua lição durante o culto fa-
miliar. Ananias tinha medo de ir ao 
encontro de Saulo, mas foi. Por quê? 
Leia a promessa que Deus faz a todos 
em Josué 1:9.

Algumas vezes, encontramos valen-
tões na escola. Fale acerca disso durante 
o culto, e faça planos de relacionar-se 
com valentões. Pergunte a duas pessoas 
de que modo elas se relacionam com 
valentões.

Ore por alguém que você conhece 
que esteja passando por difi culdades.
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QUARTA
19 DE AGOSTO

Com os familiares, leia Marcos 
4:21, 22. Acenda uma vela e a cubra 
completamente com um jarro. Dei-
xe a vela se queimar e veja o que 
acontece. Como a vela sob o jarro é 
semelhante às pessoas que não com-
partilham o evangelho?

Recapitule o verso para decorar 
antes de orar.



ExercícioAtividades diárias
Na sentença abaixo, faltam todas as vogais de cada palavra. Coloque as vogais 

para descobrir a mensagem da lição desta semana. Uma vogal pode ser usada 
mais de uma vez.

Durante o culto familiar, leia 
novamente e comente Atos 9:10-
19. Encene a história da lição. Que 
importante lição você e seus fami-
liares aprenderam nesses versos? 
Digam juntos o verso para decorar. 
Você é um dos instrumentos esco-
lhidos de Deus? Como ser um ins-
trumento dele?

Cantem alguns cânticos favo-
ritos. Então, agradeçam a Deus a 
dádiva de Sua Palavra, a Bíblia. 
Agradeçam também por ter cria-
do o sábado.

 d __    D__ __s     __  

 c __ m__     l __ z    

n __ s    tr __ v __ s

___     __m __r  

Exercício
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Com os familiares, leia Marcos 
4:21, 22. Acenda uma vela e a cubra 
completamente com um jarro. Dei-
xe a vela se queimar e veja o que 
acontece. Como a vela sob o jarro é 
semelhante às pessoas que não com-
partilham o evangelho?

Recapitule o verso para decorar 
antes de orar.

 Este homem é 
Meu instrumento 

escolhido.  
ATOS 9:15.
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