
Estudo 125 – Caia do Cavalo    

Série “Recomece” 

Quebra-gelo 

Você já “caiu do cavalo” alguma vez na vida? É muito ruim quando somos apontados por 
outros como sendo alguém que “caiu do cavalo”. Traz o sentimento de que somos 
fracassados. Como você se sentiu quando isso aconteceu?                

Você sabia que: Cair do Cavalo é uma expressão popular que significa se dar mal em alguma 

atividade, quando se tinha certeza de bons resultados. Essa expressão pode ser usada como 

sinônimo de frustrar-se ou decepcionar-se.         

Textos: Atos 9.1-19     

O que a Bíblia diz a respeito disso? 

Geralmente, quando usamos a expressão “Cair do Cavalo”, nos referimos a algo que não 

deu certo, uma experiência ruim. Algumas vezes até usamos essa expressão para tirar 

sarro de alguém por algo que foi frustrado. A verdade é que ninguém gosta de passar por 

essa experiência ruim. Porém, podemos observar na Bíblia, que a experiência de Saulo foi 

bem diferente. Ele literalmente “caiu do cavalo”. Mas essa não foi uma queda para 

envergonhá-lo, mas sim, para trazer a ele a oportunidade de um recomeço, dessa vez da 

forma correta. A Bíblia fala que Saulo era zeloso quanto ao que ele fazia, porém, fazia de 

forma errada. “Cair do cavalo” foi muito bom para Saulo. E muitas vezes pode ser bom para 

nós também. Muitas vezes, somente caindo do cavalo é que seremos de fato parados de 

algo errado que estamos fazendo, de uma direção errada para qual estamos seguindo. 

Saulo caiu como um homem e se levantou como outro. Nós também precisamos ficar 

atentos até mesmo quando caímos, pois essa queda pode ser a oportunidade de recomeçar 

nossa vida, desta vez, no sentido correto. Mas para que isso aconteça de forma correta, 

precisamos observar no texto que lemos, como foi que isso aconteceu com Paulo e trazer 

os mesmos princípios para a nossa vida se desejamos recomeçar.                      

 

I – Permita que Jesus abra seus olhos. Corremos o risco de ficarmos cegos de vergonha 

e decepção quando passamos por uma queda, um tempo difícil. Olhamos à volta e não 

enxergamos nada além da vergonha. No entanto precisamos permitir que Jesus abra os 

nossos olhos para percebermos a grande mudança que pode ser gerada em nós a partir 

dessa experiência. Quando Saulo “caiu do Cavalo”, ele ficou cego pela intensidade da Luz 

de Cristo. Sua carne não agüentou. Somente Jesus poderia trazer a vista de volta a Saulo, 

e Ele fez exatamente isso. Paulo percebeu verdadeiramente o caminho pelo qual estava 

andando, enxergou os seus erros e teve a oportunidade de mudança de vida. Jesus é 

aquele que pode abrir os nossos olhos para percebermos o caminho embaraçoso que 

temos caminhado, para percebermos a religiosidade que muitas vezes habita a nossa vida. 



E hoje, Ele quer abrir os nossos olhos para percebermos que Deus tem um plano 

maravilhoso para nós e que somente está esperando o nosso posicionamento. Precisamos 

permitir que Jesus abra nossos olhos.            

         

II – Permita que Jesus mude o seu nome. De nascença, o seu nome era Saulo. Mas Deus 

tinha outros planos para a sua vida. Saulo representava uma vida religiosa ao ponto de 

perseguir e matar os cristãos. Foi toda uma vida sendo Saulo. Mas ele permitiu que Jesus 

mudasse o seu nome para Paulo, ou seja, mudasse a sua vida. Agora, Paulo não 

representava mais a vida religiosa, mas sim uma vida apaixonada e dedicada a Deus. Uma 

vida que vivia o Seu propósito. Pelo que você era conhecido até aqui? O que o seu nome 

representa? É hora de mudar. Jesus quer mudar o nosso nome, retirar de nós toda a 

religiosidade e nos levar a ser conhecidos por sermos pessoas apaixonadas por Jesus e 

por sua obra. Este é o ano para sermos intensos na Obra de Deus assim como Paulo foi.      

 

III – Conte com a ajuda de pessoas de Deus. Uma questão muito importante a ser 

considerada é que: Você não está sozinho! Paulo somente estava cego e não conseguia 

ver, mas Jesus já tinha falado com Ananias para que pudesse ajudar a Paulo. Paulo 

necessitava da ajuda de outros e agora estava diante de Ananias que o ajudou 

imensamente. Nós não estamos sozinhos. Talvez você se sinta sozinho e parece que a luta 

é maior do que realmente é. Mas precisamos contar com a ajuda daqueles que o próprio 

Deus já levantou para nos ajudar. Você pode contar com a ajuda do seu líder sempre.                         

Desafio 

Quais são os desafios que você tem enfrentado nos últimos tempos? Não desista de 
recomeçar, mas lute ate o final. Conte com Jesus para recomeçar a sua vida e também com 
a ajuda do seu líder.                      

Conclusão 

“Caia do Cavalo”, seja impactado pela luz de Jesus, transforme a sua vida de acordo com 
os padrões de Deus para você e para a sua casa. Você gostaria disso? Então coloque a 
mão em seu coração e vamos orar.  
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