


1ºDeus soberanamente promove 

a propagagação das boas 

notícias de Jesus 

 

 



Deus está no controle da história: 

 
 

Atos 8.26,27 

26 - Um anjo do Senhor disse a Filipe: "Vá para 
o sul, para a estrada deserta que desce de 

Jerusalém a Gaza. 
27 - 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, 

 



Deus está no controle da história: 

 
 

Efésios 1.5 
 

Em amor nos predestinou para sermos 

adotados como filhos por meio de 

Jesus Cristo, conforme o bom 

propósito da sua vontade 
 



Deus está no controle da história: 

 
 

Isaias 45.22 
 

Voltem-se para mim e sejam salvos, 

todos vocês, confins da terra; pois 

eu sou Deus, e não há nenhum 

outro.  
 



Deus sabe da condição humana: 

 

 

 

Atos 8.32 

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. 

(ref. Isaias 53.7 – Servo Sofredor) 
 



Deus sabe da condição humana: 

 

 

 

Efésios 2.1  

 

Vocês estavam mortos em suas 
transgressões e pecados 

 



Deus sabe da condição humana: 

 

 

 

Efésios 2.8-9 

8- Pois vocês são salvos pela graça, 

por meio da fé, e isto não vem de 

vocês, é dom de Deus; 

9-não por obras, para que ninguém 

se glorie.  
   



 

• 2ª Deus soberanamente move e 

envolve seus Mensageiros na 

Proclamação das boas notícias 

de Jesus:  

        

   



• Mensageiro (Filipe):   
• a- Ouve e obedece:  

•  26 - Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá  

•  27 - Ele se levantou e partiu 

•  29 - E o Espírito disse a Filipe: “aproxime-

se dessa carruagem e acompanhe-a” 

•  30 –Então Filipe correu para a carruagem, 

•   



• Mensageiro (Filipe):  

 b- Ouve e anuncia: 
 

•  30 - ...ouviu o homem lendo o profeta 

Isaias... (sensibilidade) 

•  30 – ...“O Senhor entende o que está 

lendo”.... (interesse genuíno) 

•  35 – Então Filipe começando com aquela 

passagem da Escritura, anunciou-lhe as 

boas novas de Jesus 

   Atos 8 



3ª Deus soberanamente 

estabeleceu o conteúdo das 

Boas  Notícias 

   



• 30 - Então Filipe correu para a carruagem, 
ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe 
perguntou: "O senhor entende o que está 
lendo? " 

 

• 32 -  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. 

 

• 35 - Então Filipe, começando com aquela 
passagem da Escritura, anunciou-lhe as 
boas novas de Jesus. 

   ATOS 8 
 



Revelação Específica de Jesus - Somente nas 
Escrituras : Lucas 24.25-27 

  

• 24 - Ele lhes disse: "Como vocês custam a 
entender e como demoram a crer em tudo o 
que os profetas falaram! 

•  
25 - Não devia o Cristo sofrer estas coisas, 
para entrar na sua glória? “ 

•  
26 - E começando por Moisés e todos os 
profetas, explicou-lhes o que constava a 
respeito dele em todas as Escrituras. 
 



Revelação Específica de Jesus - Somente nas 

Escrituras :João 5.39   

Vocês estudam cuidadosamente as 

 Escrituras, porque pensam que 

nelas vocês têm a vida eterna. 

 E são as Escrituras que 

testemunham a meu respeito. 

 



Revelação Específica de Jesus - Somente nas 
Escrituras : 1Co. 15.2-4 

 • 2- Por meio deste evangelho vocês são salvos, 

desde que se apeguem firmemente à palavra que 

lhes preguei; caso contrário, vocês têm crido em 

vão. 

• 3 - Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o 

que recebi: que Cristo morreu pelos nossos 

pecados, segundo as Escrituras, 

•  

4 - foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, 

segundo as Escrituras. 



4ºDeus soberanamente faz Seu Plano 
Conhecido  

   “Alcançando, os não alcançados” 

   



Seu Plano Conhecido  
 

   Atos 8.27 

 

• 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, 



Seu Plano Conhecido  
  -  DESIGNAÇÃO: EUNUCO 

 

• 1- NORMALMENTE:  Significava alguém castrado, que 

havia sido designado para servir na corte; 
 

• 2- Eunuco: Conforme -  Dt. 23.1 -  tinha restrições no 

culto judaico  

 (Se fosse castrado, encaixa-se na categoria ou seria 

considerado “temente a Deus” com liberdade de ir a uma 

sinagoga). 
 

• 3- OUTRA OCORRENCIA:  Conforme – Gn.39.1 - Termo foi 

empregado  para descrever oficiais egípcios que foram 

casados  

 



Seu Plano Conhecido  
 

 

• 4- Etíope = Rosto queimado (negro-africano)  

• Localização= Atual Sudão /  localizado ao sul do 

Egito  /  Era a região do Nilo superior  

 

• 5- Oficial:  Encarregado dos tesouros  /  secretário 

do tesouro / Ministro das finanças. 

 

• 6- Candace – Designação da rainha mãe / título 

oficial / ela exercia algumas funções em nome do rei. 
 

 



 

Deseja encontrar 

 

Está buscando a Deus 

               v.27  

 

 Viera a Jerusalém para adorar 

 

Deseja entender 

 
lendo as escrituras 

                v. 28 

 

        Lia o profeta Isaias 

 

Deseja obedecer  

 
faz uma pergunta 

                 v.36,37 
 

“Olhe, aqui há água. O que me 

impede de ser batizado” 

Resultado 

EU CREIO QUE JESUS 

CRISTO  É O FILHO DE 

DEUS 

                  v.39 
 

...e, cheio de alegria seguiu o 

seu caminho. 



• Conclusão: Como que você volta para casa 
hoje? 

• Filipe: Ouvir e obedecer / Ouvir e falar 
(Deixar Deus mexer na sua agenda – “rota”)  

• Eunuco: Seu destino Eterno foi mudado (Eu 
creio que Jesus Cristo é o filho de Deus) 
Salvo; 

• Você já creu? Que tal demonstrar (batizar)? 

 



 


