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AULA 1 – UM MENINO TRANSFORMADO 
 

Hoje nossa história será de Paulo, mas vamos falar de quando ele era criança até ser moço e ser 
transformado. 

 
PARA VOCÊ PROFESSOR: 
Não, a Bíblia não fala da infância do apóstolo Paulo. Mas se quisermos que as crianças, 
nossos Kids, se identifiquem com o Ano Apostólico de Paulo, temos que aproximá-los 
dele. Vamos, então pelas escrituras pontuar o que podemos concluir sobre sua infância 
e criação.  
Para que Paulo, chegasse na idade adulta, zeloso ao extremo, cuidadoso e rígido 
quanto a lei de Moises, entendemos e então que ele nasceu numa família tradicional 
hebraica.  
Uma resenha: 
 
Vamos observar Filipenses 3:4-7.  

→ Acabei de encontrar um bebezinho de oito dias, que seus pais deram o nome de 
Paulo (podemos chamar de Paulinho?) sendo levado para ser circuncidado- Lei 
de Moisés, aliança feita com Abraão 

→ Pais Judeus, família judia, filhos judeus, pertencente ao povo de Israel, da tribo de 
Benjamim, cumprindo com zelo toda a lei de Moisés 
“Os meninos, até os sete anos de idade, eram educados pela mãe. Saulo 
certamente aprendeu a língua da família, o aramaico, e brincou com amiguinhos 
de sua idade nas ruas do bairro judeu de Tarso”. 

→ Quanto a lei, fariseu.  Farisaísmo era uma seita; um movimento religioso do 
judaísmo que tinha um zelo extremo com a Lei de Moisés. 

→ Paulo mesmo se declarou que era perseguidor da igreja, por ser mais rigoroso do 
que o normal da sua formação. 

Note em Atos 23-6-7 que ele não se converteu ao farisaísmo. Ele era fariseu – “Irmãos, sou 
fariseu, filho de fariseu...” 

→ Seus pais eram importantes. Observe em Atos 22:25-28 que ele tinha dupla 
cidadania- Era romano- direto por nascimento. 
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→ Ainda sobre família... Você sabia que Paulo tinha uma irmã? Olha lá em Atos 23: 
16 e obvio tinha um sobrinho, filho da sua irmã, como diz o texto. 

→ Paulo nasceu em Tarso, mas viveu toda sua juventude em Jerusalém – Atos 22:3 
→ Seu nome Saulo ou Paulo? Saulo nome hebreu – Paulo nome romano  
→ Sua profissão: fabricante de tendas Atos 18:1-3 (uma profissão da Classe Média 

 

(Fonte: Escola  de profetas Aulas 13/14 – Os atos dos Apóstolos – A Origem de Paulo 
https://youtu.be/8ª7tmFkQxRs  

 
Paulo pertencia a uma a família bem sucedida, estruturada e foi bem formado dentro 
das leis, porém religioso, escolhido por Deus exatamente por seus predicados para 
anunciar aos gentios, o evangelho. Havia uma grande necessidade de uma completa 
TRANSFORMAÇÃO. 
Deus e então promove um momento para que ele tivesse uma experiência ímpar com o 
próprio Jesus Cristo.  

 
LEIA E MEDITE: 
 
Filipenses 3:4-7 
Atos 22:1-9 
Atos 22:25-28 
Atos 23-6-7 
Atos 9:1-22 
 
QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS: 

 
-Que as crianças conheçam Paulo 
-Que elas saibam que estamos neste ano apostólico de Paulo 
-Que entendam o que é TRANFORMAÇÃO. 
- Que entendam que ela como criança também precisa ser transformada e isto só com 
um encontro com Jesus  
 
QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

https://youtu.be/8a7tmFkQxRs
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A palavra diz que a “A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da 
disciplina a livrará dela” (Prov.22:15) e também Salmo 51:5 diz: "Eu nasci na iniquidade, e 
em pecado me concebeu minha mãe."  
Entendemos desde o nascimento desde crianças todos precisam de transformação; a 
criança precisa de um encontro com Jesus e não precisa esperar a fase jovem ou 
adulta. Deus pode transformar agora, na infância mesmo! 
Podemos perceber em crianças, até mesmo as que estão conosco, que gostam de fazer 
coisas erradas; gostam falar algumas palavras maliciosas ou algumas expressões que 
nem às vezes nem sabem o que significa. Sabem que são atitudes e palavras erradas e 
mesmo assim gostam. 
É exatamente o que esses versículos dizem e precisamos ter discernimento e guiá-las a 
uma TRANSFORMAÇÃO. Não mentir mais, não causar bullying, não falar palavras 
maliciosas ou palavrões só porque viram e assistiram na televisão, ou assistiram algum 
vídeo de alguém descolado ou de um youtuber qualquer (principalmente as crianças 
de 7 a 10 anos. Não fazer fofoquinhas ou panelinhas, não excluir ninguém, mas a  
 
TRANSFORMAÇÃO vai trazer atitudes boas: amor, carinho, respeito, cuidado, uns com os 
outros  
 
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Para o conceito de TRANSFORMAÇÃO: mudar de forma.  Nada melhor do que a 

metamorfose da lagarta, não é mesmo? Tem muitas opções que você pode usar. 
2. Use massinha e uma forminha de 

massinha. O que é transformar? É estar de 
uma forma e mudar completamente para 
outra forma.  Aqui tenho a forma de uma 
árvore coloco a massinha e fica uma 
árvore, mas se eu colocar em outra forma 
de coelhinho por exemplo, muda para a 
forma de coelhinho. É uma árvore? Não! É 
um coelhinho agora. Transformou! 
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3. Imagem de uma tenda 
4. Imagem de um bebê ou um boneco 
5. Um rolo bíblico  
6. Uma imagem ou um cavalo 
7. Uma lanterna (Luz forte) 

 
 
LOUVOR: 
 
O LEÃO TE CHAMOU - 
https://www.youtube.com/results?search_query=o+leao+me+chamou+renascer+praise  
JESUS BATEU NA MINHA PORTA - https://www.youtube.com/watch?v=BhfI9Inpwng  
 
VERSÍCULO: 
 

“...Somos transformados de glória em glória ...”  II Cor 3:18 

 
MINISTRANDO: 
Olá crianças, hoje quero contar pra vocês, a história de um menino diferente.   
Seus pais eram pessoas muito importantes. Eles tinham uma fábrica de tendas. 

https://www.youtube.com/results?search_query=o+leao+me+chamou+renascer+praise
https://www.youtube.com/watch?v=BhfI9Inpwng
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Isto mesmo eles fabricavam tendas, porque naquele tempo, as pessoas também 
moravam em tendas. 
Quando ele ainda era bebê, com oito dias de nascido seus pais o levaram para a igreja 
com todos os meninos de sua idade para um momento muito especial e importante 
para eles. 
Naquele tempo também, a Bíblia era bem diferente. Era feita em rolos parecidos com 
este. 
Os pais deste menino obedeciam a tudo desta Bíblia. Era a palavra de Deus, mas não 
era completa, era só uma parte dela que tinha muitas leis; muitas ordens! Era muito 
antiga! Eles obedeciam a tudo daquelas leis. 
 
Havia umas pessoas, que faziam de tudo para que todos obedecessem a estas leis, estas 
ordens. E ai daquele que não obedecesse! Essas pessoas ficavam muito bravas e 
irritadas. Era bem sério! Eles até machucavam e prendiam quem não obedecesse. E esta 
parte da história não é boa! Imagine só se não obedecer a lei é machucado, é preso...!! 
 
Este bebê foi crescendo, ficou um menino e era muito estudioso. Ele aprendia tudo, 
aprendeu a ler e escrever a língua dos pais dele. Aprendeu também outra língua! Era 
super inteligente! E ele até decorou toda aquela parte da Bíblia. Ele estudou com o 
melhor professor que existia naquela época. Ele era top mesmo!! 
Sabia tudo! Ele foi crescendo e ficou um jovem importante! 
Até aí tudo bem! Ser importante, ser inteligente, estudioso... tudo certo! 
 
Mas, ele entrou para o grupo daquelas pessoas exigentes que machucavam e prendiam 
as pessoas, lembra?  
 
Bom, alguém já sabe o nome dele? 
Seu nome era SAULO! 
 
SAULO conhecia uma parte de Deus, mas ele não conhecia Jesus! 
E ele ficou sabendo que tinham muitas pessoas que conheceram Jesus, eram amigos de 
Jesus e ficou sabendo também que tinha muita gente que acreditava que Jesus era o 
Filho de Deus! E que tinham muitas pessoas que eram seguidoras de Jesus mesmo depois 
de Jesus ter morrido e ter ido para o céu. 
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SAULO, não conhecia nada, nada de Jesus e todas as coisas que Jesus ensinou. Por que 
Jesus ensinou coisas novas de Deus, que não estavam escritas naquela parte que ele 
tinha.  
 
 
 
(mostre a Bíblia na divisão do Novo testamento) 
Por isso que hoje nós temos duas partes na Bíblia, O Antigo e Novo Testamento. O Novo é 
depois de Jesus. E esta parte SAULO não conhecia. 
 
Ele ficou muito furioso, porque os seguidores de Jesus estavam aumentando cada vez 
mais. Então ele resolveu matar todos! Ele tinha soldados por toda parte e ele perseguia 
todos os cristãos. E todos os seguidores tinham medo e fugiam e se escondiam dele. Era 
muito triste mesmo. 
 
Um dia Saulo saiu para uma cidade porque ele ficou sabendo que lá tinham muitos 
seguidores de Jesus, e ele tinha autorização para acabar com todos. Ele saiu de cavalo 
com seus soldados, mas no caminho aconteceu uma coisa muito... demais!! 
Era por volta de meio dia, o sol estava super quente!  
De repente veio uma luz do céu, mais forte do que o sol! Muito, muito, muito forte e 
brilhante que o cavalo se espantou e SAULO caiu do cavalo e ficou no chão então ele 
ouviu uma voz: 
- Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo 
E Saulo perguntou: 
- Quem é que está falando comigo? 
- Eu sou Jesus que você está perseguindo! Levante vai para cidade e uma pessoa vai 
dizer o que você deve fazer. 
 
Uauu!! Era Jesus, que falou com ele! O próprio Jesus!! 
 
Os soldados estavam assustadíssimos que nem conseguiam falar. Eles ouviram a voz, mas 
não viram ninguém. E quando SAULO se levantou ele estava cego! Não enxergava 
nadinha, nadinha.  
 
SAULO teve um encontro com JESUS! Que demais!! 
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Ele ficou cego por três dias. E ficou orando, orando, não comia nada, nada! Daí, DEUS 
mandou um homem, seguidor de Jesus e amigo de Deus, para orar com ele e ele voltou 
a enxergar. 
 
Sabem o que aconteceu? Será que ele machucou e prendeu aquele homem que foi 
orar com ele? 
Não! SAULO foi TRANSFORMADOO! Não era mais perseguidor. Ele agora ERA UM 
SEGUIDOR DE JESUS e ia em todos os lugares em todas as igrejas falando do amor de 
Deus e ensinando sobre Jesus. 
E daí ele passou a usar seu outro nome, PAULO! E Jesus queria que ele fosse para lugares 
que nunca ninguém tinha ido para falar de Jesus . E ele foi! 
 
Crianças, nós estamos no ano Apostólico de Paulo. Vamos saber muito mais da vida dele 
e de tudo que ela fez por Jesus. Ele era um menino que foi formado de um jeito e agora 
Jesus o transformou num homem bom, que amava a Deus e amava a Jesus, mesmo sem 
conhecer a Jesus! 
Hoje, Jesus está aqui, como Paulo, nós não vimos Jesus de verdade. Mas nós temos a 
Palavra de Deus que é verdade. 
 
As crianças também precisam ser transformadas em crianças melhores. Crianças, 
amáveis, que não pensam coisas feias, que não falam palavras que deixam os outros 
chateados. Que não ficam tirando com a cara das outras, que não xingam, que não 
fazem fofocas, que obedecem e são bondosas. 
 
Eu também quero ser transformada. 
Quem deseja ser transformado também levante sua mão. Vou orar com cada criança. 
 
ORAÇÃO: 

 
Querido Deus, eu quero ser transformada numa criança melhor. Me ajuda! 
Não quero ser maldoso, bondoso. Não que mentir, nem enganar, mas quero falar a 
verdade. Quero fazer o bem todos os dias da minha vida e ser obediente. Amém 
 
Ore com elas (neste momento vamos evitar de ungir com óleo, mas use um borrifador e 
profetize e abençoe as crianças) 
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS: 
 
Vocês acham que Paulo poderia ter dito:- Não, Jesus, eu não quero te seguir! 
Sim ele poderia continuar do jeito que ele era.  
Mas aquele encontro o transformou para sempre. Ele entregou a vida dele como oferta 
para Deus fazer o que ele quisesse. 
Criança que tem um encontro com Jesus, faz entregas! Entrega ofertas. 
E é exatamente o que vamos fazer agora.  
Vamos entregar primeiro as nossas vidas. Saulo era um menino, uma criança como 
vocês. Ele demorou para entender, mas quando ele o entendeu se entregou. 
Nós não vamos demorar. Nós entregamos a nossa vida e sem, pra  sempre vamos ter 
uma oferta para o SENHOR! 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. Como se chama o menino desta história? 
2. Como ele era? 
3. Ele conhecia a Jesus? 
4. Ele conhecia a Bíblia? 
5. O que ele fazia de muito mal? 
6. Para onde ele ia quando caiu do cavalo? 
7. Por que ele caiu do cavalo? 
8. Quem falou com ele? E o que ele falou? 
9. O que aconteceu depois? 
10.SAULO foi............. (transformado) 
11.Qual o nome que ele passou a se chamar. 
 

BILHETE PARA OS PAIS: 
 Queridos pais! 
Hoje começamos a Campanha da Transformação e começamos a ensinar como Paulo 
foi transformado. 
 Desafio da semana: orar a oração do Ano Apostólico de Paulo todos os dias e pendurar 
na porta do quarto ou outro lugar que a criança possa visualizar e saber. 
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Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração entre no site do 
Kids: https://www.renascerkids.com/  
Deus abençoe 
 
ATIVIDADE: 
CONFECÇÃO DE MASSINHA: 
LEVE OS INGREDIENTES, FAÇA COM AS CRIANÇAS E ENFATIZEM NA TRANSFORMAÇÃO DA 
FARINHA, ÓLEO, ÁGUA, SAL EM MASSINHA PARA BRINCAR!!! 
ENTREGUE UM PEDAÇO PARA CADA UM, ENTREGUE UM POTINHO PARA GUARDAREM OU 
SAQUINHO ZIPLOC, TOMANDO TODOS OS CUIDADOS DE HIGIENE NECESSÁRIOS! 

 
 

LEMBRANCINHA DA AULA: 
 

Oração do ano apostólico de Paulo, para deixarem pendurada na porta do seu quarto. 
( EM ANEXO) 
 
 
 
 

https://www.renascerkids.com/
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