IGREJA BATISTA VIDA NOVA
ESTUDO DE CÉLULA

SÉRIE: JESUS EM CASA

ESTUDO 16: O MILAGRE NA CASA DE JUDAS, EM DAMASCO

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; numa visão viu um
homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver.
(Atos 9.11-12)

QUEBRA GELO: Comece o estudo perguntando aos presentes se podem se lembrar
da última vez quando viram pessoas brigando. Infelizmente não é difícil nos
depararmos com pessoas saindo no braço em plena rua, nas portas das escolas...
Mas você brigaria com alguém muitíssimo mais poderoso do que você? Este estudo é
sobre um homem que se atreveu a brigar justamente com o mais poderoso de todos.
Saulo de Tarso era um fariseu formado na escola de Gamaliel, uma das duas mais
importantes que havia em Israel (At 22.3). Ele tornou-se o principal inimigo de todos os
Nazaremos (como eram chamados os seguidores de Jesus). Em Atos 22.4, conta um
pouco de como era sua rotina: Persegui os seguidores deste Caminho até a morte,
prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão... Na sequência,
conta sobre a razão que o levou naquela ocasião a percorrer o caminho que levava de
Jerusalém a Damasco: pretendia prender e levar a força para Jerusalém todos os
cristãos que encontrasse para que fossem punidos.
LUTAR CONTRA JESUS É A PIOR ESCOLHA. Em Atos 9.4-5, lemos que ao cair de
seu cavalo em plena estrada, Saulo ouviu: Saulo, Saulo, por que você me
persegue? (...) Eu sou Jesus, a quem você persegue. Em seguida, o texto descreve
que o até então prepotente fariseu seguiu viagem cego e, completamente humilhado,
teve que ser guiado pela mão até a cidade de Damasco.
De quantos “golpes” Jesus precisou para nocautear o prepotente Saulo de Tarso? De
nenhum golpe. Bastou que Jesus revelasse um pouquinho de sua Glória! A luz que
brilhou (At 9.3) e a voz poderosa foram suficientes para derrubar Saulo. Em Hb 3.7, 8

e 15, a Bíblia recomenda: Hoje, se vocês ouvirem a Sua voz, não endureçam o
coração... Se você tem resistido a Ele, chegou o tempo de se render.
A CASA DE JUDAS, NA RUA DIREITA foi o endereço para onde levaram Saulo
cego. O baque foi tamanho que o pobre fariseu ficou três dias inteiros sem comer nem
beber nada (At 9.9). Mas a Bíblia conta que naqueles três dias ele orava muito. Não
temos o conteúdo das orações que Paulo fazia ali na casa de Judas... mas dá pra
imaginar. Paulo humilhou-se, pediu perdão com arrependimento verdadeiro. Por isso o
Senhor mandou um profeta chamado Ananias para curá-lo, batizá-lo no Espírito Santo
e ministrar o batismo nas águas para ele.
A pessoa que lidera esta célula hoje é Ananias. Você é Paulo de Tarso. Convém que
saia desta casa cheio do Espírito e pronto a cumprir toda a vontade de Jesus para sua
vida. Em Atos 9.15, Jesus disse a Ananias sobre Paulo: Este homem é meu
instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis...
VOCÊ, UM VASO ESCOLHIDO. A palavra “instrumento” pode ser traduzida por
“vaso”. Esta célula hoje é como a casa de um oleiro, lugar de fabricar vasos. Em
Jeremias 18.1, Deus deu a ordem ao profeta que fosse até a casa do oleiro para ali
ouvir uma mensagem. Nos versos 3 e 4, lemos que o profeta observou o homem
trabalhando na confecção de um vaso. Em dado momento, o oleiro percebeu que o
utensílio estafa defeituoso. Então, quebrou o vaso e o refez de acordo com a sua
vontade. Foi quando o Senhor Deus disse ao profeta: Será que eu não posso agir
com vocês como fez o oleiro? (Jr 18.6).
Chegou o dia de você ser quebrado por Deus! O termo “quebrantamento” é usado na
Bíblia algumas vezes. Em Sl 34.18, Ele mostra que o “vaso” que precisa ser quebrado
é o seu coração. O Senhor está perto do que têm o coração quebrantado...
CONCLUSÃO: Na casa de Judas, na Rua Direita, em Damasco, Deus fez um novo
vaso a partir daquele que foi quebrado. Surgiu um novo homem que abençoou muitas
e muitas vidas. Hoje, nesta casa onde acontece esta célula, Deus há de manifestar o
mesmo poder. Vasos novos, restaurados para honra do nosso Deus, hão de levantarse desta célula hoje.
Convide as pessoas a se entregarem a Jesus. Literalmente, leve-as a levantar as
mãos em sinal de rendição completa. E ore com elas fazendo a entrega. Faça como
Ananias: ponha a mão na cabeça de cada um e ministre uma oração no poder do
Espírito Santo.

