Apóstolo
Paulo
Segunda-feira – Seja testemunha de Cristo em qualquer lugar
“Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu”
Atos 22:15
ENTENDENDO: Você sabe o que significa a palavra testemunha? Marque com X
a resposta certa: ( ) A pessoa que fala sobre algo que não conhece e não viu
acontecer, mas seu amigo lhe garante que é verdade. ( ) Pessoa que viu ou ouviu
algo e é chamada a dizer o que viu. Se você marcou a segunda opção você acertou!
Só podemos ser testemunhas daquilo que presenciamos! No versículo chave de
hoje, Paulo é chamado a dá testemunho de sua transformação de vida depois que
conheceu Jesus. Leia Atos 22.1-21, e descubra como isso aconteceu, colocando
V para os fatos verdadeiros e F para os falsos. Além disso, quando a afirmação
estiver errada, circule a palavra incorreta e coloque ao lado a resposta certa:
( ) Paulo era judeu nascido em Jerusalém. ________________________ ( )
Paulo foi ensinado por Gamaliel. _________________________ ( ) Quando ia
para a cidade de Belém, uma forte luz brilhou ao redor dele.
____________________ . ( ) Paulo ficou cego e foi visitado por Ananias em
Damasco. ___________________ ( ) Paulo aprovou e ajudou os homens que
mataram Estevão. ____________________ ( ) Paulo foi enviado para pregar o
evangelho aos judeus. ____________________.
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: Paulo foi escolhido por Cristo para testemunhar dele aos
não judeus e por isso sofreu muitas perseguições, agressões físicas, falsas
acusações e finalmente foi preso. Apesar de tudo o que estava sofrendo, Paulo
não ficou se lamentando ou se vitimizando por sua situação difícil, mas aproveitou
cada oportunidade para falar de Cristo as autoridades que lhe interrogavam e
pessoas que o acusavam. Leia Atos 21.27, 28 e 40 / Atos 23.1-9/ Atos
23.12 e 13/Atos 23.23 e 24/Atos 25.1-2/ Atos 25.11-12 e Atos 26.1 e
numere os fatos na ordem em que aconteceram:
( ) Paulo falou na presença do rei Agripa.
( ) Paulo pediu para ser julgado por Cesar.

( ) Paulo testemunhou aos judeus sobre seu encontro com Jesus, após ter sido
preso.
( ) Paulo foi levado para Cesareia, para ser apresentado diante do governador
Félix.
( ) Paulo foi levado para ser julgado pelo Sinédrio.
( ) Paulo é apresentado para julgamento perante Festo.
( ) Mais de 40 homens judeus estavam envolvidos na conspiração para matar
Paulo
Por causa de sua decisão de seguir ao lado de Cristo, Paulo foi odiado por muitos.
Mesmo assim não abriu mão dos princípios bíblicos que dirigiam seu viver.
Tornando cada vez mais forte seu testemunho diante das pessoas. Agora
relacione as colunas, observando que cada referência apresenta um dos princípios
que Paulo praticava em sua vida:
(a) Mateus 28:19, 20

( ) Paulo não amaldiçoava ou falava mal de suas
autoridades.

(b) Êxodo 22:28/Atos
23.3-5

( ) Paulo era zeloso em obedecer ao Senhor.

(c) Romanos 12:11a

( ) Paulo não perdia nenhuma oportunidade de
falar de Jesus.

Pense nisso!!! Assim como Paulo foi enviado para testemunhar, nós também
recebemos a mesma missão. Adolescente, quando você foi salvo recebeu a tarefa
de testemunhar sobre o que Jesus fez na sua vida (Mateus 28.19,20). Você
enfrentará oposição, possivelmente perderá alguns “amigos”, outros rirão e até
te desprezarão. Mas siga o exemplo do apóstolo Paulo, seja corajoso! Deus usará
sua vida para levar muitos para o Céu. E assim como o Senhor falou para Paulo,
Ele fala para você hoje: CORAGEM! TESTEMUNHE! (Atos 23.11).
DECIDINDO: ( ) Decido orar para que Deus me dê oportunidades para
testemunhar sobre minha fé nEle. ( ) Decido não participar da rodada das
conversas imorais, me posicionando assim como um cristão verdadeiro. ( ) Decido
zelar pelo meu testemunho para convidar meus amigos para o Sonho de Natal.
COMPARTILHANDO: “Senhor, te peço coragem e disciplina para seguir teus
princípios diariamente, e assim possa testemunhar do teu amor levando muitos
que estão ao meu redor a tua presença. Não quero ser pedra de tropeço te
envergonhando com minhas ações e assim, afastando as pessoas de Ti. Quero
refletir a luz de Cristo onde eu estiver. Te peço em nome de Jesus amém!”

Terça-feira – Encontrando paz em meio a tempestade
“Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está
firme, porque em ti confia”. Isaías 26:3
ENTENDENDO: Qual a promessa que o Senhor faz para aqueles que o propósito
esta firme Nele? ___________________________. Por que os filhos de Deus
tem essa paz dada por Deus? ____________________________________.
Quando você confia em Deus e entende que Ele está no controle de tudo, pode
passar pela maior tempestade, mas ficará em paz, porque sabe que Deus está
contigo.
MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje para você lembrar dele nos
momentos mais difíceis que estiver passando.
TIRANDO A LIÇÃO: No capitulo 27 de Atos, Paulo que está preso viaja para
Roma, e no meio desta viagem uma tempestade aconteceu, leia Atos 27:13-44 e
responda as perguntas:
Nome do vento muito forte que se desencadeou da ilha
Sem poder resistir ao vento o navio ficou a ...
Como a tempestade estava muito violenta começaram a
lançar fora a...
Por muitos dias não aparecia nem sol e nem...
A tempestade continuava e perdeu-se a .... de
salvamento
Paulo levantou-se e pediu para homens terem coragem,
pois ninguém perderia a vida, somente o navio seria...
Os homens estavam 14 dias em vigília constante e sem
comer e Paulo aconselhou que eles comessem, pois só
assim poderiam....
Atenderam conselho de Paulo e todos chegaram a .....
em terra após o naufrágio

Ao ler essa passagem você percebeu como os homens estavam desesperados no
navio? Alguns até tentaram sair do navio no barco salva-vidas. Eles estavam
tantos dias naquela tempestade, que esperança de salvamento tinha acabado.
Porém tinha uma pessoa que estava tranquila, em paz, porque confiava no Senhor
e sabia que Ele estava cuidando de todos. Paulo soube passar pelo meio da
tempestade sem se desesperar e foi peça fundamental para que todos
sobrevivessem.

PENSE NISSO!!! Adolescentes, como você tem agido diante das tempestades da
vida? diante da doença, desemprego dos seus pais e notas muito baixas? Você se
desespera ou coloca sua esperança em Deus? Como filho de Deus você nunca pode
esquecer que Deus está no controle de tudo, Jesus cuida de você e da sua
família, por isso nos momentos de tempestade, não se desespere, mas ore e deixa
Deus acalmar e te dá paz no coração.
Escreva Romanos 8:28: __________________________________________
____________________________________________________________
Este versículo você deve saber memorizado, toda vez que bater o desespero,
lembre-se que você é filho de Deus e tudo coopera para seu bem
DECIDINDO: Em sua vida você vai passar por muitas tempestades, mas decida
colocar sua confiança em Deus. ( ) Eu decido que quando tiver passando por um
momento difícil, vou orar e confiar em Deus. ( ) Eu decido que vou memorizar
Romanos 8:28 para nunca esquecer que todas as coisas cooperam para meu bem,
pois sou filho de Deus.
COMPARTILHANDO: “Senhor, cuida de mim e da minha família no meio dessa
tempestade, não quero me desesperar e quero manter minha confiança em Ti.”
Quarta-feira: Aproveite as oportunidades
“Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos
gentios; eles a ouvirão” Atos 28:28
ENTENDENDO: Na primeira meditação de Paulo, você meditou que Paulo foi
escolhido como instrumento de Deus para levar salvação aos gentios. Depois de
tudo que você meditou nessas 3 semanas e de acordo com versículo de hoje, ele
cumpriu essa missão? ( ) Sim ( ) Não. Sim, ele cumpriu, aproveitou todas as
oportunidades de falar do plano da salvação.
MEMORIZANDO: Não passe para o próximo passo sem memorizar o versículo!
Assim como Paulo, tenha a Palavra de Deus na mente e no coração. ( ) Decorei!
=D
TIRANDO A LIÇÃO: Hoje você vai meditar em Atos 28, onde tem os últimos
relatos sobre a vida de Paulo, ele foi mandado para Roma, mas essa viagem não
foi assim tão fácil. Leia Atos 28:1-10 e marque as alternativas corretas:
( ) Os habitantes da ilha de Malta foram ruins com Paulo e com todos que
sofreram o naufrágio;
( ) Uma cobra se agarrou na mão de Paulo;
( ) Os habitantes concluíram que Paulo era um assassino, pois tinha se salvado do
naufrágio, mas agora tinha sido agarrado por uma cobra.
( ) Quando os habitantes da ilha viram que a cobra não tinha feito nada a Paulo,
concluíram que ele tinha sorte.

De acordo com Atos 28:18-20, por que Paulo teve que apelar para César? ______
____________________________________________________________
Por causa de quem Paulo estava sendo preso? __________________________
Quem é a esperança de Israel: ( ) Jesus ( ) Judeus ( ) Fariseus
A que povo o versículo 26 de Atos 28 se refere? ( ) judeus ( ) gentios
Atos 28:27 descreve como era o coração dos judeus e suas atitudes em relação a
Jesus, descreva como eram: _______________________________________
____________________________________________________________
Por causa deste coração insensível, que Paulo foi enviado para pregar aos gentios.
Descubra qual é o versículo: Lembre-se para números iguais, letras iguais.
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Pense Nisso!!! Este último versículo é um resumo da vida de Paulo. Ao ler sua
história, percebe-se que ele não desperdiçava uma oportunidade de falar de
Cristo, e não importava se era um necessitado ou rei, judeu ou gentio. Ele sabia
que qualquer pessoa que não tinha Cristo, precisava Dele. E este pensamento que
você deve ter. Não perca as oportunidades, as pessoas que estão ao seu redor
precisam de Cristo.
Tenha a mesma atitude desse grande homem de Deus, que sempre pensava no
Reino de Deus e buscava tirar as pessoas da sua vida longe do seu Criador.
DECIDINDO: Após uma meditação maravilhosa como essa, decisões precisam
ser tomadas. ( ) Decido falar de Jesus para esse amigo(a) meu:__________
____________. ( ) Decido memorizar mais versículos de evangelismo. ( ) Outra
decisão:______________________________________________________
COMPARTILHANDO: Senhor Jesus, me ajude a cumprir as decisões que tomei,
me ajude a viver para Ti e obedecer a tua ordem de falar do teu amor para as
pessoas.
Quinta-feira – Não se envergonhe do Evangelho
“Não

me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê. Romanos 1:16

ENTENDENDO: Qual o principal motivo para você não se envergonhar do
evangelho? ___________________________________________________

Você sabe que o único caminho que leva ao céu é Jesus, você já deve tomado uma
decisão por Jesus, mas seus amigos já tomaram essa decisão? ___________
________. A Palavra de Deus traz vida eterna, por isso não se envergonha de
falar de Deus para seus amigos.
MEMORIZANDO: Repita o versículo de hoje 5 vezes. Depois, tente falar sem
olhar. Só passe para o próximo passo quando conseguir concluir a memorização de
hoje.
TIRANDO A LIÇÃO: No versículo de hoje já começa com uma afirmação de
Paulo: não me envergonho. Para ele poder dizer isso, muito mais do que falar isso
era viver aquilo que ele estava falando. Como você meditou ontem Paulo
aproveitava cada oportunidade para falar do amor de Jesus às pessoas. No
versículo 14 do capítulo 1 de Romanos, Paulo afirma que ele devia pregar a
todos, sem exceção. Ele entendia que assim como um dia ele foi alcançado por
essa Palavra que transforma (1 Coríntios 9.15), ele também queria poder
alcançar muitas outras pessoas que não tinham ouvido falar ainda de Jesus.
Pense nisso!!! Adolescente, como está seu testemunho diante das pessoas de
fora? Você tem aproveitado cada oportunidade que recebe para falar do amor de
Jesus para os seus colegas? Ou você tem vergonha de dizer que é crente? Na
escola, na vizinhança, na sua família, as pessoas que lhe conhecem podem dizer
com toda certeza que você é um cristão verdadeiro e muitas vezes você não
precisa dizer nada pois seu comportamento reflete Jesus? Ou você é um crente
“James Bond” onde ninguém sabe que você é cristão ou olham para você dizendo:
“Para eu ser cristão como fulano, prefiro nem ir para igreja!” Reflita nisso e
deseje ser de coração igual a Paulo, sua popularidade ficava em jogo mas ele
preferia arriscar sua popularidade do que não falar de Cristo a quem precisasse.
Leia as referências abaixo e escreva o que Deus quer que você faça para ser um
cristão que agrade a Deus:
Referência
João 13.35
Atos 20.24b
1 Coríntios
11.1

Tito 2.12

O que Deus espera de mim

Lembre sempre: antes de eu evangelizar alguém, preciso refletir Jesus no meu
comportamento, e não ficar imitando a má conduta dos meus colegas para ser
popular, afinal é isso que um cristão é: nome dado às pessoas que seguem os
ensinamentos e doutrinas do cristianismo, deixados por Jesus Cristo.
DECIDINDO: Decida hoje ser um embaixador de Cristo e não perca as
oportunidades de falar das boas novas de salvação a quem precisa. ( ) Decido,
procurar estudar mais a Bíblia além da minha meditação para estar mais
preparado para todas as oportunidades ( ) Decido convidar meus colegas da
escola, vizinhança, cursinho para o Happy Day mesmo com vergonha.
COMPARTILHANDO: Pai querido, me ensinar a te amar cada vez mais a ponto de
querer que outras pessoas te conheçam mais e mais. Tira toda a vergonha e
timidez que eu sentir quando for tentar evangelizar alguém e não me deixar
desperdiçar as oportunidades que o Senhor me dá. Em teu nome peço. Amém.
Sexta-feira: Termine bem sua corrida
“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé”
2 Timóteo 4:7
ENTENDENDO: Adolescente, você chegou ao fim de mais um estudo sobre a
vida um personagem da Bíblia. E durante essas semanas você aprendeu alguns
fatos sobre a vida de Paulo. Vamos relembrar?
Leia as referências abaixo e responda:
referência
Perguntas
respostas
Atos 8:3

Quem detestava a igreja?

Atos 9:1
Atos 9:3-6

Quem estava indo em direção a Damasco para
perseguir os cristãos?
Que apareceu para Saulo no caminho para Damasco?

Atos 9:15

Quem era um instrumento escolhido por Deus?

Você percebeu que todas as suas respostas foram Saulo? Adolescente, Paulo
(SAULO) era perseguidor dos Cristãos, era cidadão Romano, foi criado e
ensinado na linhagem mais rígida do Judaísmo, era conhecedor da leis de Moisés
e tinha consciência que sua missão era perseguir os Cristãos. Mas o que ele não
sabia era que Jesus o havia escolhido como um instrumento para espalhar o
evangelho, a partir do momento que Paulo conheceu a Jesus, ele não se importou
em perder a sua posição ou popularidade e muito menos deu ouvidos ao que
pessoas estavam falando a seu respeito (Atos 9.21), passou de perseguidor para

perseguido. Paulo cumpriu a sua missão, mesmo passando por situação difíceis
como prisão e naufrágio, ele cumpriu a missão de espalhar o evangelho de Cristo.
MEMORIZANDO: Chegou um dos momentos mais importantes da meditação, a
memorização, não siga adiante sem memorizar. Memorizei ( )
TIRANDO A LIÇÃO: A Bíblia narra em Atos 8 a morte de Estevão e sabe quem
estava lá consentido com essa morte? Sim, Saulo, que é Paulo, estava lá. Em Atos
9.1 conta que neste momento Saulo respirava ameaças de morte contra os
discípulos de Jesus, por isso pediu permissão para ir até Damasco para encontrar
os discípulos e assim os prendê-los. Tomado por sua vontade de matar os
seguidores de Cristo, Saulo partiu em direção a Damasco, mas foi neste caminho
que ele teve um encontro com Jesus (Atos 9.4-19), foi neste momento que Saulo
começou a ser chamado de Paulo que é seu nome em grego e passou de
perseguidor a perseguido. Paulo esteve cego por muitos dias, até ser encontrado
por Ananias que o batizou e a partir deste momento, ele iniciou o seu ministério
imediatamente pregando nas sinagogas. Paulo fez três viagens missionárias e
falou corajosamente sobre a palavra de Jesus, Paulo passou por necessidades, foi
preso, açoitado e até por naufrágio passou. Leia Atos 28:28 e responda. Qual era
a missão de Paulo? ______________________________________________
____________________________________________________________
Pense Nisso!!! Paulo permaneceu fiel em sua missão, foi chamado para espalhar o
evangelho de Cristo, ele obedeceu e não se envergonhou e fez isso até o fim da
sua vida. Mesmo em meio as tribulações ele pregou, abriu igrejas, ajudou os
necessitados e escreveu 13 cartas que trazem grandes ensinamentos para a
nossa vida. Paulo é um exemplo de que você pode até não ter nascido cristão, ter
feitos muitas coisas ruins na sua vida, mas uma coisa é certa, você não poderá
terminar a sua vida sem Jesus. Mesmo você adolescente, que está indo para os
jovens, não relaxe, escolha terminar bem a sua corrida, não olhe para a direita ou
para a esquerda, foque no eternidade, nada nesta terra pode se comparar com o
presente que está reservado para você no céu. Termine bem a sua corrida!
DECIDINDO: (
) A missão de todo filho de Deus é levar a mensagem da
salvação, por isso decido não me envergonhar de dizer que sou cristão ( ) Vou
orar e começar pedir para Jesus me mostrar qual minha missão, para cumprir,
conforme a vontade de Deus.
COMPARTILHANDO: Senhor Jesus, me ajude a ser mais como o apóstolo Paulo,
que não se envergonhou do teu evangelho, que mesmo em meio as dificuldades
decidiram espalhar a tua palavra, me ajuda a falar mais do teu nome para os meus
colegas da escola e mostrar para eles o quanto tu és bom, eu quero terminar bem
a minha carreira.

