Apóstolo
Paulo
Nas próximas três semanas você vai meditar sobre Paulo e alguns ensinamentos
de suas cartas.
Segunda-feira – Uma mudança radical
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já
passaram; eis que surgiram coisas novas! 2 Coríntios 5:17

Paulo era judeu, fariseu e
seu nome em hebraico é
SAULO, nasceu em Tarso e
tinha cidadania romana. Era
fabricante de tendas. Antes
de sua conversão a Cristo,
era perseguidor dos
cristãos. Mas depois de sua
conversão foi chamado a
levar a Cristo aos gentios
(aqueles que não eram
judeus)

ENTENDENDO: O que faz uma
pessoa torna-se uma nova criação
de acordo com versículo? _______
________________________ O
que fica para atrás e o que surge?
Fica para atrás: _____________
Surgem:___________________
Quando aceitamos Jesus como
Senhor e Salvador tudo aquilo que
fazíamos
de
errado
constantemente
devemos
abandonar, e buscar ter uma nova
vida em Cristo, fazendo a sua
vontade e obedecendo a sua
Palavra.
MEMORIZANDO: Inicie a semana
bem, dê o seu melhor e decore o

versículo de hoje.
TIRANDO A LIÇÃO: A primeira vez que Saulo (Paulo) é citado na Bíblia foi
no apedrejamento de Estevão, um judeu cristão. Leia Atos 7:58 e diga o que
ele estava fazendo lá _________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Paulo consentiu com a morte de Estevão? leia Atos 8:1 e responda:
( ) Sim ( ) Não.

Um tempo antes da sua conversão, Paulo estava procurando cristãos para leválos preso para Jerusalém, ele nem imaginava que Deus o tinha escolhido para
uma missão especial. Assim como Paulo, você é instrumento escolhido do
Senhor.
Paulo um dia teve um encontro com Jesus e sua vida teve uma transformação
radical. Leia Atos 9 sobre a Conversão de Saulo (Paulo) e enumere os fatos
a seguir na ordem dos acontecimentos.
( ) O Senhor respondeu a Saulo, que Ele era Jesus, a quem Saulo perseguia.
( ) Deus enviou um sacerdote foi enviado até Paulo
( ) O Senhor mandou Saulo levantar e entrar na Cidade de Damasco que lá
alguém lhe diria o que fazer.
( ) Os olhos de Saulo foram fechados, e ele ficou cego.
( ) Brilhou ao redor de Saulo uma luz vinda do Senhor e ele ouviu uma voz que
dizia “Saulo, Saulo, por que você me persegue?”.
( ) Estava indo em direção à igreja de Damasco a procura de cristãos para
leva-los presos.
Converte-se quer dizer aceitar a Cristo como
Senhor e Salvador de sua vida, é crer em Jesus e
que Ele morreu na cruz para pagar pelos seus
pecados e no terceiro dia ressuscitou, é o ouvir o
seu chamado. Em Atos Deus nos mostra como foi a
conversão de Paulo e como ele se tornou um
grande discípulo de Deus.

-------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Paulo de um perseguidor dos cristãos, e passou a ser um
perseguido por causa de Cristo. Deus, antes do seu nascimento, já tinha
separado Paulo para ser um instrumento em suas mãos. Ele também fez isso
com você, adolescente, antes do seu nascimento, Deus já planejou algo para
você. Assim como Paulo, seja um instrumento nas mãos de Deus e cumpra o seu
propósito.
-------------------------------------------------------------------------------------DECIDINDO: Que transformações ainda precisam acontecer em sua vida para
você se tornar mais parecido com Cristo? Decida dedicar mais tempo a Palavra

de Deus e aprender o que agrada a Deus para você se tornar mais parecido com
Jesus. ( ) Decido meditar todos os dias essa semana.
COMPARTILHANDO: Faça uma oração sincera a Deus, e fale para Ele o que
precisa ser mudado em você, peça ajuda do Senhor e assim acontecerá uma
grande transformação em sua vida.
Terça-feira – Jesus veio salvar a todos
“Mas o Senhor disse a Ananias: “Vá! Este homem é meu instrumento
escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e
perante o povo de Israel” Atos 9.15.

ENTENDENDO: Leia Atos 9:1 e diga quem é o homem que Deus declarou como
seu instrumento escolhido? __________.
Quem era os dois grupos de pessoas que Paulo tinha como missão evangelizar?
1. _________________; 2. ___________________
Gentios eram todas as pessoas que não eram judeus, isto é, eu e você também
estamos inclusos nesta categoria. Deus usou Paulo para evangelizar não
somente os judeus, mas também os gentios.
MEMORIZANDO: Memorize de uma forma diferente o versículo de hoje,
pode ser com mímica, música, desenho. Revise o verso de hoje em 3 horários
diferentes. ( ) Memorizei ( ) Revisei
TIRANDO A LIÇÃO: Após a morte e ressureição a igreja primitiva começou
a evangelizar todos os judeus. Quando Paulo aceitou a Jesus, e começou a
cumprir a missão que Deus deu para ele, começou a sair em viagens missionárias
e pregar para todos que tivesse oportunidade, independentemente se eram
judeus ou gentios.
-------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Deus não faz acepção de pessoas, o seu sacrifício foi em favor
de todos, com a missão de Paulo percebemos que Deus deseja que todos ouçam
sobre seu nome, tantos judeus como gentios, pobres ou ricos. Seu amigo
precisa de Jesus, ele precisa saber o que Senhor fez por ele. Paulo após a sua
conversão, se preparou para cumprir sua missão, e passou ser um instrumento
de Deus por onde passasse.
-------------------------------------------------------------------------------------Agora responda as perguntas para conhecer os primeiros passos de Paulo como
cristão e resolva as palavras cruzadas, as respostas estão em Atos 9.
Horizontal: 3) Qual o nome do sacerdote que Deus enviou a Saulo? Vertical:
1) Saulo ficou cego por alguns dias após Deus ter falado com ele, por quantos

dias ele ficou cego? 2) Após Saulo se converter,
ele
começou
a
pregar
o
evangelho
imediatamente, ele estava em uma cidade
pregando sobre Jesus quando começaram a
persegui-lo por isso, qual o nome dessa cidade?
3) Barnabé foi até Tarso a procura de Saulo para
levá-lo a outra cidade para pregarem o
evangelho, nesta cidade foi onde chamaram pela
primeira vez os discípulos de cristãos. Qual o
nome dessa cidade?
DECIDINDO: Você tem um amigo que precisa
de Cristo? então decida: ( ) Orar pela salvação
deste amigo; ( ) Falar do amor de Jesus para
ele; ( ) Convidar ele para conhecer o novateens ou assistir o Sonho de Natal.
COMPARTILHANDO: Ore para Deus por aquele amigo ou parente que precisa
de Cristo, peça para Deus uma oportunidade de falar do plano da salvação para
ele.
Quarta-feira – Vocês serão perseguidos
“De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus
serão perseguidos. 2 Timóteo 3:12

ENTENDENDO: Procure no dicionário o significado da palavra “piedosamente”
________________________________________________________.
O que acontece com aqueles que vivem em Cristo Jesus?
_________________________________________________________
________________
Quando você procura viver uma vida que agrada ao Senhor, você não vai agradar
aos homens e muitos deles vão te perseguir para você desistir, mas não desista.
MEMORIZANDO: Memorize e depois revise o verso de hoje em 3 horários
diferentes. (
) Memorizei (
)
Revisei
TIRANDO A LIÇÃO: Em Atos 13
inicia a primeira viagem missionária de
Paulo (veja no mapa), quem foi o
companheiro de Paulo nessa viagem? (
) Barnabé ( ) Silas.

Quem quis atrapalhar Paulo de pregar ao procônsul Sérgio Paulo (Atos 13:612)?
( ) Lúcio; ( ) Barjesus.
O que aconteceu com ele? ______________________________
Paulo estava sempre ensinando nas __________ (Atos 13:5, 14);
Em Antioquia da Pisídia quem estava incomodado com a pregação de Paulo e
Barnabé (Atos 13:50-52)? __________
-------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Adolescente, Paulo e Barnabé estava levando a mensagem de
Cristo, e muitos judeus e gentios ficaram interessados em ouvir mais sobre o
evangelho, isso causou inveja em alguns judeus, e eles incitaram algumas
mulheres de alta posição a perseguir Paulo e Barnabé. Você já foi perseguido
por ser cristão? Na escola zombam de você por isso? Quando você leva a
mensagem da Salvação, o diabo sempre vai levantar alguém para atrapalhar,
mas não desista, continue na sua missão, Paulo foi muito perseguido e
permaneceu firme.
-------------------------------------------------------------------------------------Complete com a palavra que falta nos versículos:
Felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o
_______________________. (Mateus 5:10)
Somos perseguidos, mas não __________ (2 Coríntios 4:8-9)
Devo abençoar quem me _____________ (Romanos 12:14)
DECIDINDO: Você tem está sendo perseguido? ( ) Decido orar pela pessoa
que me persegue na escola. ( ) Decido continuar falando de Cristo para meus
amigos mesmo diante das perseguições na escola ou em outro lugar.
COMPARTILHANDO: Faça agora uma oração pela pessoa que te perseguem e
peça para renovar suas forças para você permanecer firme e não desistir de
levar a Palavra do Evangelho.
Quinta-feira – Dê a honra a Deus
“Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais; estejam
certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente” 1 Pedro
4:10a

ENTENDENDO: Quem nos dá capacidades especiais? ________
Que outros nomes podemos dar para essas capacidades? ________________
Segundo versículo essas capacidades devem ser utilizadas para que? ______
________________________________________________________

Deus dá a todos capacidades especiais para realizar sua obra, essas
capacidades também são chamados de dons e talentos. Você também tem uma
capacidade especial, e ela deve ser utilizada para ajudar o seu próximo a
conhecer do amor de Deus.
Torne o versículo mais pessoal colocando na primeira pessoa do singular: Deus
me
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
MEMORIZANDO: Adolescente, o início da sua vitória na luta contra o pecado
é guardar a Palavra em seu coração (Salmos 119.11). Portanto, não perca tempo
e memorize o versículo agora!
TIRANDO A LIÇÃO: Continuando a sua primeira viagem missionária em Atos
14, Paulo e Barnabé chegam em Icônio, leia Atos 14:1-18 e responda as
atividades:
- Marque C (certo) ou E (errado):
( ) Em Icônio, Paulo e Pedro foram à sinagoga judaica, como de costume.
( ) Grande multidão de judeus e gentios creram na mensagem em Icônio.
( ) Paulo e Barnabé falavam corajosamente do Senhor e realizavam sinais e
maravilhas.
( ) Todo o povo da cidade estava a favor dos apóstolos.
( ) Formou-se uma conspiração para maltratar e apedrejar os apóstolos.
( ) Paulo e Silas fugiram para cidades de Listra e Derbe quando souberam da
conspiração.
- Responda:
Em Listra, a quem Paulo curou?
( ) um cego ( ) um mudo ( ) um paralítico dos pés desde o nascimento.
Como passaram a chamar Barnabé e Paulo? __________________________
O que o sacerdote de Zeus e a multidão queriam fazer para eles? __________
_________________________________________________________
________________________________________________________
Com as suas palavras, escreva o que Paulo e Barnabé tentavam ensinar ao povo
de Listra (Atos 14:14-18): _______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

Pense nisso!!! Paulo foi usado por Deus para curar aquele paralítico, mas o povo
de Listra começou a achar que eles eram deuses. Paulo e Barnabé ficaram
indignados com isso, rasgaram suas vestes e gritaram para multidão que eles
eram humanos. Eles reconheciam que o Senhor que tinha operado aquele
milagre, que Paulo foi apenas um instrumento, e eles faziam questão que o povo
adorasse realmente quem merecia, o único Deus verdadeiro. Adolescente, você
deve ser assim também, Deus te deu talentos: cantar, tocar, desenhar, dançar,
entre outros, quando alguém te elogiar, reconheça que foi o seu Senhor que te
abençoou com esse talento, louve ao seu nome, não fique achando que você é
melhor ou superior aos outros.
-------------------------------------------------------------------------------------DECIDINDO: Qual o seu talento? ________________________. ( ) Decido
orar a Deus e agradecê-lo o talento que me deu. Você vai participar no Sonho
de Natal de algum ministério de palco? ______. ( ) Decido quando alguém me
elogiar pelo talento que Deus me deu dizer: “Louvado seja Deus”.
COMPARTILHANDO: “Senhor, te agradeço pelo talento que Tu me deste, que
eu possa utilizá-lo para glorificar o seu nome e trazer mais para fazer parte
da família de Cristo. Que eu reconheça que Tu me deste esse talento e não me
orgulhe dele, me achando melhor que os outros.
Sexta-feira – Cumpra sua missão em qualquer circunstância
“Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de
sua casa” Atos 16:31

ENTENDENDO: No versículo de hoje, Paulo e Silas haviam dito que se fizesse
algo seria salvo e os da sua casa também. O que tinha que ser feito?
_______________. Explique com suas palavras o que você entende por “crer”
_________________________________________________________
________________________________________________________
Se você quer seguir a Cristo, deve decidir por Ele, creia Nele e você será salvo.
MEMORIZANDO: Memorize de uma forma diferente o versículo de hoje,
pode ser com mímica, música, desenho. Revise o verso de hoje em 3 horários
diferentes. ( ) Memorizei ( ) Revisei
TIRANDO A LIÇÃO: Paulo após decidir seguir a jesus, começou a cumprir sua
missão: pregar o evangelho onde estivesse, e isso incomodava aqueles que não
queriam que este evangelho fosse pregado. Certo dia, Paulo e Silas, um dos
seus companheiros de missão, foram açoitados, maltratados e presos, leia Atos
16:16-24, e faça um resumo porque isso aconteceu com eles: ____________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Paulo e Silas foram presos, eles tinham todos os motivos para ficarem
reclamando sobre a injustiça que estavam sofrendo. Mas, em vez disso, leia
Atos 16:25 e marque o que eles estavam fazendo: ( ) cantando e orando ( )
chorando e gritando de dor. Eles não cantaram e oraram baixinho, mas o
fizeram para que os prisioneiros os ouvissem. Devido ao louvor deles, algo
aconteceu na prisão, o que foi (Atos 16:26)? __________________
Com esse terremoto, todas as portas da prisão foram abertas, era uma
oportunidade perfeita para todos os prisioneiros fugirem, porém isso não
aconteceu, ninguém fugiu, porque a oração e o louvor de Paulo e Silas fizeram
diferença naquele lugar.
-------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! O carcereiro quando viu que as portas estavam abertas, achou
que todos os prisioneiros tinham fugido, e ao perceber que isso não tinha
acontecido, reconheceu que só o Deus de Paulo e Silas poderiam ter feito
aquilo, isso fez que ele quisesse conhecer mais sobre Jesus e o aceitasse como
Senhor e Salvador, não só ele, mas toda sua casa (Atos 16.26-32). Essa
história mostra como Paulo e Silas aproveitaram um momento muito ruim para
transformar em momento de alegria e salvação. Mesmo diante de uma
dificuldade, não desanimaram, eles louvaram ao Senhor e ainda aproveitaram a
oportunidade para evangelizar. E você?! Tem reclamado das situações da sua
vida? Até nos piores momentos, a vontade de Deus é que você seja agradecido
e não reclame, mas O louve! Quanto mais você fizer ser conhecido quem você
é, filho(a) de Deus, maior será a oportunidade de você levar o evangelho para
pessoas.
-------------------------------------------------------------------------------------DECIDINDO: (
) Decido mesmo diante do problema, agradecer por essa
situação e lembrar que Deus está usando isso para moldar o meu caráter ( )
Decido louvar mais ao Senhor como forma de gratidão por tudo que Ele faz por
mim ( ) Decido não desperdiçar nenhuma oportunidade de falar de Jesus aos
meus colegas da escola
COMPARTILHANDO: Senhor, me ajuda a querer te agradar sempre, a ter um
coração grato mesmo quando eu passar por dificuldades e tira toda vergonha
que sinto para poder trazer mais pessoas para NovaTeens para que eles possam
te conhecer assim como um dia Te conheci. Em Teu nome, Amém.

