At 8.1b-25

AS BOAS NOVAS LEVADAS A SAMARIA

UMA CIDADE DE SAMARIA

FILIPE:
>um dos sete de At 6.
>como Estêvão, pregava.
>disperso para Samaria.
>anunciava Cristo lá.
>realizava sinais.
>batizou Simão.
>foi seguido &
observado por Simão.
>continuou até o novo
mandato de 8.26.

Um Homem, SIMÃO:
>praticava feitiçaria.
>cheio de si.
>considerado
grande poder.
>enganava o povo.
>creu e foi batizado.
>seguia Filipe.
>observava os sinais.
>ofereceu R$ para
o poder do Espírito.
>foi repreendido
por Pedro:
cheio de amargura
& preso ao pecado.
>talvez Simão
arrependeu-se!

Contrastes:

Jerusalém

25- Tendo testemunhado e proclamado a PALAVRA do Senhor,
Povoados
PEDRO e JOÃO voltaram a JERUSALÉM, PREGANDO o EVANGELHO em
muitos POVOADOS SAMARITANOS.
25

Jerusalém

A Divulgação
das Boas Novas

14- Os APÓSTOLOS em JERUSALÉM, ouvindo que havia o Espírito Santo
SAMARIA aceitado a PALAVRA de Deus, enviaram [...] PEDRO e JOÃO. Estes
[...] ORARAM para que eles recebessem o ESPÍRITO SANTO, pois o ESPÍRITO
ainda NÃO havia descido sobre NENHUM deles; tinham apenas sido BATIZADOS
em NOME do SENHOR JESUS. Então PEDRO e JOÃO lhes impuseram as
MÃOS, e eles RECEBERAM o ESPÍRITO SANTO. Vendo SIMÃO que o
ESPÍRITO era DADO com a imposição das mãos dos APÓSTOLOS, ofereceulhes DINHEIRO e disse: “Dêem-ME TAMBÉM este PODER, para que a pessoa
sobre quem EU puser as mãos RECEBA o ESPÍRITO SANTO”. PEDRO
respondeu: “PEREÇA com você o seu DINHEIRO! Você pensa que pode
COMPRAR o DOM de DEUS […]? Você NÃO TEM PARTE nem DIREITO algum
neste MINISTÉRIO, porque o seu coração não é RETO diante de DEUS.
ARREPENDA-se dessa MALDADE e ORE ao Senhor. Talvez ele lhe PERDOE tal
pensamento do seu coração, pois vejo que você está CHEIO de AMARGURA e
PRESO pelo PECADO”. SIMÃO, porém, respondeu: “OREM vocês ao SENHOR
por MIM, para que NÃO me aconteça NADA do que vocês disseram”.

Voltaram

A Aceitação das
Boas Novas

9- Um homem chamado SIMÃO vinha praticando FEITIÇARIA durante Simão
algum tempo naquela cidade, impressionando TODO o POVO de SAMARIA. Ele
se dizia muito IMPORTANTE, e TODO o povo, do mais SIMPLES ao mais RICO,
dava-lhe ATENÇÃO e EXCLAMAVA: “Este homem é o PODER DIVINO conhecido
como GRANDE PODER”. Eles o seguiam, pois ele os havia ILUDIDO com sua
MÁGICA durante MUITO tempo. No entanto, quando FILIPE lhes PREGOU as
BOAS NOVAS do REINO de DEUS e do NOME de JESUS CRISTO, creram
NELE e foram BATIZADOS, tanto homens como mulheres. O próprio SIMÃO
também CREU e foi BATIZADO, e seguia FILIPE por toda parte, observando
MARAVILHADO os grandes SINAIS e MILAGRES que eram REALIZADOS.

Aceitaram a palavra & receberam o Espírito

Possíveis
preconceitos:
>fora da Judéia
>raça mista
>outra religião
>outra cultura
>gênero

4- Os que haviam sido DISPERSOS PREGAVAM a PALAVRA por Dispersos
onde quer que FOSSEM. Indo FILIPE para uma cidade de SAMARIA, ali lhes
ANUNCIAVA o CRISTO. Quando a MULTIDÂO ouviu FILIPE e viu os SINAIS
miraculosos que ele REALIZAVA, deu unânime ATENÇÃO ao que ele dizia. Os
ESPÍRITOS IMUNDOS SAÍAM de muitos, dando GRITOS, e muitos
PARALÍTICOS e MANCOS foram CURADOS. Assim, houve GRANDE ALEGRIA
naquela cidade.

Creram & foram batizados

A Autoridade
das Boas Novas

Naquela ocasião desencadeou-se grande PERSEGUIÇÃO contra a IGREJA em
JERUSALÉM. Todos, exceto os APÓSTOLOS, foram DISPERSOS pelas regiões
da JUDÉIA e de SAMARIA. Alguns homens piedosos SEPULTARAM Estêvão e
fizeram por ele grande LAMENTAÇÂO. SAULO […] DEVASTAVA a IGREJA. Indo
de casa em casa, ARRASTAVA homens e mulheres e os LANÇAVA na PRISÃO.

Filipe em Samaria

O Mensageiro
das Boas Novas

Morte & Perseguição

Oposição às
Boas Novas

1b- E SAULO estava ali, CONSENTINDO na MORTE de Estêvão. Perseguição

>Perseguição/
Pregação
>Lamentação/Alegria
>Prisão/Libertação
>Mágica/Milagres
>Espíritos imundos/
o Espírito Santo
>Grande poder/
o Nome de Jesus
>Dinheiro/o Dom
>Pecado/Perdão

(1) O trecho faz parte do cumprimento de At 1.8> seriam testemunhas em toda a Judéia e Samaria, despertado pela intensa perseguição. (2) Pedro
e João foram enviados para verificar a aceitação do evangelho pelos samaritanos. (3) Conforme Lc 9.52-55, João foi rejeitado pelos samaritanos
em outra ocasião, mas pelo ministério de Jesus em João 4, e por Filipe aqui, as coisas mudaram! (4) O recebimento do Espírito pelos samaritanos
provou aos representantes da Igreja de Jerusalém que os samaritanos crentes estavam agora também incluídos no Corpo de Cristo, a Igreja, assim
aumentando a Igreja culturalmente. (5) Filipe, Pedro e João venceram vários preconceitos quando levaram as boas novas aos samaritanos!
Temos preconceitos? (6) Pedro e João seguiram bem o exemplo de Filipe na volta, pregando as boas novas em outros povoados samaritanos.

