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1� Papel: 
Divino: Graça

a. Estado de Paulo



1 Enquanto isso, Saulo 
ainda respirava ameaças 

de morte contra os 
discípulos do Senhor. 
Dirigindo-se ao sumo 

sacerdote, 



Muitas vezes ia de uma 
sinagoga para outra a fim de 

castigá-los, e tentava forçá-los 
a blasfemar. Em minha fúria
contra eles, cheguei a ir a 
cidades estrangeiras para 

persegui-los.   At 26.11



2 pediu-lhe cartas para as 
sinagogas de Damasco, de 

maneira que, caso 
encontrasse ali homens ou 

mulheres que pertencessem 
ao Caminho, pudesse levá-
los presos para Jerusalém. 



1� Papel: 
Divino: Graça

b. Relato de Lucas



3 Em sua viagem, 
quando se aproximava 

de Damasco, de 
repente brilhou ao seu 
redor uma luz vinda do 

céu. 



4 Ele caiu por terra e 
ouviu uma voz que lhe 

dizia: “Saulo, Saulo, 
por que você me 

persegue?”



5 Saulo perguntou: “Quem és 
tu, Senhor?” Ele respondeu: 
“Eu sou Jesus, a quem você 

persegue. 6 Levante-se, 
entre na cidade; alguém lhe 
dirá o que você deve fazer”. 



7 Os homens que 
viajavam com Saulo 

pararam emudecidos; 
ouviam a voz mas não 

viam ninguém. 



8 Saulo levantou-se do chão 
e, abrindo os olhos, não 

conseguia ver nada. Assim, 
levaram-no pela mão até
Damasco. 9 Por três dias 

ele esteve cego, não comeu 
nem bebeu. 



1� Papel: 
Divino: Graça
c. Referências de Paulo



Mas quando a Deus, 
que me separou desde 
o ventre materno e me 
chamou por sua graça, 

agradou...  Gl 1.15



Não que eu já tenha obtido 
tudo isto ou tenha sido 

aperfeiçoado, mas prossigo 
para alcançar aquilo para o 
qual também fui alcançado 

por Cristo Jesus. Fp 3.12



Pois Deus que disse: “Das 
trevas resplandeça a luz”, ele 

mesmo brilhou em nossos 
corações, para nos dar a luz do 

conhecimento da glória de 
Deus na face de Cristo. 2Co 4.6



contudo, a graça de nosso 
Senhor transbordou sobre 

mim, juntamente com a fé e 
o amor que estão em Cristo 

Jesus.     1Tm 1.14



2� Papel: 
Humano: Resposta

a. Preparação



3 Em sua viagem, 
quando se aproximava 

de Damasco, de 
repente brilhou ao seu 
redor uma luz vinda do 

céu. 



Então ouvi uma voz que me 
dizia em aramaico: ‘Saulo, 
Saulo, por que você está
me perseguindo? Resistir 
ao aguilhão só lhe trará

dor!’ At 26.14



2� Papel: 
Humano: Resposta

b. Liberdade



5 Saulo perguntou:  
“Quem és tu, Senhor?”
Ele respondeu: “Eu sou 

Jesus, a quem você 
persegue. 



“Assim perguntei: Que devo 
fazer, Senhor? Disse o 

Senhor: ‘Levante-se, entre 
em Damasco, e ali lhe será
dito o que você deve fazer’. 

At 22.10



“Assim perguntei: Que devo 
fazer, Senhor? Disse o 

Senhor: ‘Levante-se, entre 
em Damasco, e ali lhe será
dito o que você deve fazer’. 

At 22.10Graça Divina Soberana

Conquista Ilumina Fé e amor

Resposta Humana

Processo Racional

Papéis na Conversão



3� Papel: 
Igreja: Relacionamento

a. Com Deus



10 Em Damasco havia um 
discípulo chamado 

Ananias. O Senhor o 
chamou numa visão: 

“Ananias!” “Eis-me aqui, 
Senhor”, respondeu ele. 



11 O Senhor lhe disse:   
“Vá à casa de Judas, na 
rua chamada Direita, e 

pergunte por um homem 
de Tarso chamado 

Saulo. Ele está orando; 



O próprio Espírito 
testemunha ao 

nosso espírito que 
somos filhos de 
Deus.   Rm 8.16



3� Papel: 
Igreja: Relacionamento

b. Com cristãos



11 O Senhor lhe disse:   
“Vá à casa de Judas, na 
rua chamada Direita, e 

pergunte por um homem 
de Tarso chamado 

Saulo. Ele está orando; 



12 numa visão viu um 
homem chamado 

Ananias chegar e impor-
lhe as mãos para que 

voltasse a ver”. 



13 Respondeu Ananias: 
“Senhor, tenho ouvido muita 

coisa a respeito desse 
homem e de todo o mal que 

ele tem feito aos teus 
santos em Jerusalém. 



14 Ele chegou aqui com 
autorização dos chefes 

dos sacerdotes para 
prender todos os que 
invocam o teu nome”. 



16 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. 16 Eu lhe mostrarei o 
quanto ele deve sofrer pelo meu 

nome”. 



17 Então Ananias foi, entrou na 
casa, impôs as mãos sobre 

Saulo e disse: “Irmão Saulo, o 
Senhor Jesus, que lhe 

apareceu no caminho por onde 
você vinha, enviou-me para 
que você volte a ver e seja 
cheio do Espírito Santo”. 



18 Imediatamente, algo 
como escamas caiu dos 

olhos de Saulo e ele 
passou a ver novamente. 

Levantando-se, foi 
batizado 



19 e, depois de comer, 
recuperou as forças. 
Saulo passou vários 

dias com os discípulos 
em Damasco.    



3� Papel: 
Igreja: Relacionamento

c. Com descrentes



20 Logo começou a 
pregar nas 

sinagogas que Jesus 
é o Filho de Deus. 



21 Todos os que o ouviam ficavam 
perplexos e perguntavam: “Não é

ele o homem que procurava 
destruir em Jerusalém aqueles 
que invocam este nome? E não 

veio para cá justamente para levá-
los presos aos chefes dos 

sacerdotes?”



22 Todavia, Saulo se 
fortalecia cada vez mais e 
confundia os judeus que 

viviam em Damasco, 
demonstrando que Jesus é

o Cristo. 



22 Todavia, Saulo se 
fortalecia cada vez mais e 
confundia os judeus que 

viviam em Damasco, 
demonstrando que Jesus é

o Cristo. Graça Soberana de Deus

Processo racional 
humano

Igreja

Busca e 
Acolhe Batiza Anuncia


