
O plano estava traçado, e ele, estava 
empenhado em cumprir com excelência sua 
proposta. "Motivado pela ânsia de matar os 
discípulos do Senhor, procurou o sumo 
sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em 
Damasco, solicitando que cooperassem com a 
prisão de todos os seguidores do Caminho" Atos 
9.1, 2

Porém, não fazia parte do seu plano, 
encontrar-se com Alguém capaz de não apenas 
frustrar estes planos, mas de mudar 
completamente o rumo de sua história: 
"Quando se aproximava de Damasco, de 
repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. 
Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: “Por 
que você me persegue?”. “Quem és tu, 
Senhor?”, perguntou. E a voz respondeu: “Sou 
Jesus, a quem você persegue!". Os homens que 
estavam com ele ficaram calados de espanto, 
pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. 
Ele levantou-se do chão, mas, ao abrir os olhos, 
estava cego. Então o conduziram pela mão até 
Damasco." Atos 9.3-5, 7-8

O relato con�nua e podemos ver o que 
este encontro inesperado causou na vida dele: 
"Ele permaneceu, cego, por três dias, e não 
comeu nem bebeu coisa alguma." Atos 9.9 
Atônito, esta é a palavra que poderia 
descrevê-lo totalmente naquele momento. Ele 
estava à espera de respostas, e elas chegaram 
até ele: "“Você é o instrumento que escolhi 
para levar minha mensagem aos gen�os e aos 
reis, bem como ao povo de Israel. E eu 
mostrarei a � quanto deve sofrer por meu 
nome”." Atos 9.15,16

Estamos falando de Saulo, perseguidor do 
povo de Deus, que depois de um encontro com 

Cristo teve sua vida completamente 
transformada. Quando o evangelho de Cristo 
chega até alguém desta forma, não há como 
resis�r; é a queda de nossa arrogância e 
impotência, diante dAquele que é o Soberano 
sobre todas as coisas. Veja o que Ele diz ao 
homem: "Você é tão forte quanto Deus? Sua 
voz pode trovejar como a dele?" Jó 40.9

Quando o Soberano quiser agir, Ele agirá, 
e nada nem ninguém O impedirá. Não há 
homem que consiga resis�r à Sua vontade 
soberana, e Ele con�nuará cumprindo Seus 
desígnios como lhe apraz.

Sabemos e temos visto claramente a 
perseguição que está vindo e já se instalou ante 
àqueles que são do Caminho, neste país, e de 
forma mais contundente em outros; e a 
pergunta é: Você tem lembrado diante de 
quem o mal tem se levantado? Qual será o 
destino dele? Para nossa esperança é sempre 
bom lembrar, que nosso Deus pode alcançar o 
mais vil dos pecadores e perseguidores em Seu 
tempo. Porém sabemos que um dia: "As 
Escrituras dizem: “‘Tão certo como eu vivo’, diz 
o Senhor, ‘todo joelho se dobrará para mim, e 
toda língua declarará lealdade a Deus’”." 
Romanos 14.11
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