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COMO POSSO MUDAR DE VIDA? 
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A vida de Paulo seguia o seu curso normal sem nenhuma possibilidade aparente de alteração. Filho 
de pais fariseus, educado por um dos melhores e mais disputados mentores do farisaísmo, o que 
indica que seus pais tinham uma boa condição financeira, Paulo se tornou aquilo que estava 
programado para ser: Um bom fariseu. Ele próprio fornece informações que nos levam a concluir 
isto: “Quanto a mim (Paulo), sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de 
Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, são fariseus, zeloso de Deus, como 
todos vós hoje sois” - Atos 22,3.  
 
Com todo este investimento na sua formação, não demorou para assumir uma posição de destaque 
no farisaísmo, e no tocante a sua posição, se tornou um ferrenho combatente de um movimento 
religioso que estava surpreendente fazendo os fariseus perderem parte significativa dos seus 
membros. Agora supostamente enfraquecido pela morte de Cristo seu líder, Paulo resolve 
combater com intensidade aquele movimento, na tentativa de fazê-lo minguar. Estava obstinado, 
pensando: Sem Cristo, e sofrendo um pouco de pressão, logo eu aniquilo o cristianismo. Não 
conhecia a promessa de Cristo, que dizia que: “As portas do inferno não prevalecerão contra a 
minha igreja.” 
 
Não demorou e veio reforço para impedir a evolução de Paulo naquela perseguição. O que se 
esperava era que Deus agisse, e agiu tirando a visão de Paulo, para que sem visão ele não 
representasse mais ameaça alguma ao cristianismo. Porém, Jesus ousou mais, ousou converter 
Paulo e para isto mandou o reforço da terra e do céu.  
 
Depois do encontro que teve com Cristo, passou três dias sem ver, beber e nem comer (At 9:9), 
tamanho o impacto sofrido. O reforço da terra veio através de Ananias, um homem de Deus que 
morava em Damasco. Paulo havia se hospedado na casa de Judas, e foi para lá que o Senhor o 
dirigiu a ir. Agora vejam que mistério, simultaneamente enquanto o Espírito Santo comissionava 
Ananias a ir em busca de Paulo, também revelava a Paulo a visita que ele iria receber de um 
homem que impunha mãos sobre sua cabeça e ele voltava a ver (At 9:12). Não é lindo ver Paulo 
depois de tudo que havia feito contra o Senhor, agora recém convertido já está recebendo o dom 
da revelação? 
 
Aquele encontro foi muito especial, pois também pelo dom da revelação Ananias já vai dizendo a 
Paulo que sabia de tudo o que havia acontecido no caminho, na hora em que Jesus o encontrou. 
Naquele mesmo dia, além de ficar curado da visão, outro dom que alcançou a Paulo, ele ainda foi 
batizado no Espírito Santo: “E Ananias foi, e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão 
Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a 
ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e 
recuperou a vista; e, levantando-se, foi batizado - Atos 9:17-18. 
 
Avivado pelo encontro com Cristo, alcançado pelos dons de revelação, da cura e batizado no 
Espírito Santo, dias depois de tudo isto o perseguidor do Cristianismo já estava pregando nas 
sinagogas e fazendo defesa de Cristo. Certo é que para mudar de vida, o caminho seguro é ter um 
encontro com Cristo e ser alcançado pelo Espírito Santo com seus dons. 
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