FILIPE, TESTEMUNHA VIAJANTE

30- Então FILIPE CORREU para a CARRUAGEM, Isaías
ouviu o homem lendo o PROFETA ISAÍAS e lhe
perguntou: “O senhor ENTENDE o que está LENDO?” Ele
respondeu: “COMO posso ENTENDER se alguém não me
EXPLICAR?” Assim, convidou FILIPE para SUBIR e
SENTAR-se ao seu lado. O EUNUCO estava lendo esta
passagem da ESCRITURA: “ELE foi LEVADO como
OVELHA para o MATADOURO, e como CORDEIRO MUDO
diante do TOSQUIADOR, ele NÃO abriu a sua BOCA. Em
sua HUMILHAÇÃO foi PRIVADO de JUSTIÇA. Quem pode
falar dos seus DESCENDENTES? Pois a sua VIDA foi
TIRADA da terra”. O EUNUCO perguntou a FILIPE: “Digame, por favor: de QUEM o PROFETA está falando? De si
PRÓPRIO ou de OUTRO?” Então FILIPE, começando com
AQUELA passagem da ESCRITURA, ANUNCIOU-lhe as
BOAS NOVAS de JESUS.

Interesse despertado pelas Escrituras

A SALVAÇÃO DO EUNUCO

36- Prosseguindo pela estrada, CHEGARAM a Batizado
um lugar onde havia ÁGUA. O EUNUCO disse: “OLHE, aqui
há ÁGUA. Que me IMPEDE de ser BATIZADO?” Disse
FILIPE: “Você PODE, se CRÊ de TODO o CORAÇÃO”. O
EUNUCO respondeu: “CREIO que JESUS CRISTO é o
FILHO de DEUS”. Assim, deu ordem para PARAR a
CARRUAGEM. Então FILIPE e o EUNUCO desceram à
ÁGUA, e FILIPE o BATIZOU. Quando saíram da ÁGUA, o
ESPÍRITO do Senhor ARREBATOU FILIPE repentinamente.
o EUNUCO não o viu mais e, CHEIO de ALEGRIA, seguiu o
seu caminho. FILIPE, porém, apareceu em AZOTO e, indo
para CESARÉIA, PREGAVA o EVANGELHO em TODAS as
CIDADES pelas quais passava.
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Adoração realizada em Cristo Jesus

O Profeta
Isaías

A MISSÃO
REALIZADA da
Testemunha

Tentativa inútil em Jerusalém

26- Um ANJO do SENHOR disse a FILIPE: “Vá Carruagem
para o SUL, para a ESTRADA deserta que desce de
JERUSALÉM a GAZA”. Ele se levantou e PARTIU. No
caminho encontrou um EUNUCO ETÍOPE, um OFICIAL
importante, encarregado de todos os TESOUROS de
CANDACE, RAINHA dos etíopes. Esse homem viera a
JERUSALÉM para ADORAR a DEUS e, de VOLTA para
casa, SENTADO em sua CARRUAGEM, LIA o livro do
PROFETA ISAÍAS. E o ESPÍRITO disse a FILIPE:
“APROXIME-se dessa CARRUAGEM e ACOMPANHE-a”.

DA PROFECIA DE ISAÍAS

A MENSAGEM
PODEROSA da
Testemunha

AO ANJO & AO ESPÍRITO

A OBEDIÊNCIA
COMPLETA da
Testemunha

Adoração
do eunuco:

At 8.26-40

Milagres:
>Um anjo deu
instruções.
>O Espírito falou
para Filipe.
>O Espírito
arrebatou Filipe.

Elementos de
evangelismo pessoal:
>Obediência completa.
>Dependência
do Espírito Santo.
>Esforço humano.
>Circunstâncias
aproveitadas.
>Conhecimento
das Escrituras.
>Uso de perguntas.
>Atenção prestada.
>Explicação clara.
>Preparação para
batismo.
>Disponibilidade
constante.

Emoções:
>surpresa
>preocupação
>tristeza
>paz
>outra
surpresa
>alegria
>satisfação

(1) No início foi um anjo do Senhor que falou para Filipe, depois pelo caminho foi o Espírito, ambos dando-lhe instruções específicas.
(2) Em Atos o ministério, tanto de anjos como do Espírito Santo é visto, dirigindo as testemunhas na divulgação do evangelho, porém a
parte do Espírito aparece mais que dos anjos. (3) Isaías profetizou de Jesus: levado como ovelha e cordeiro mudo, não abriu a boca,
humilhado, privado de justiça, sem descendentes, vida tirada; tudo chamou a atenção do eunuco. (4) Filipe foi um homem de Deus,
chamado para assumir diversos cargos: diácono (At 6.1-7); evangelista em Samaria (8.1-25); evangelista ao etíope (8.26-39); pregador em
outras cidades (8.40); pai de família e hospitaleiro em Cesaréia (21.8-9). (5) Devemos servir ao Senhor fielmente como Filipe, aproveitando
as oportunidades na família, igreja e comunidade, sempre prontos para fazer Sua vontade para avançar o evangelho. (6) A conversão do
eunuco mostrou a providência e soberania de Deus em buscar e salvar o perdido, usando tanto os meios divinos (um anjo, o Espírito, as
Escrituras), como os humanos (um homem disposto, obediente) para realizar Seu propósito de levar o evangelho ao povo da Etiópia.

