
II – O DIACONO E O FEITICEIRO 

 

Texto base: Atos 8:4-24. (Líder leia o texto indicado várias vezes para que possa conta-lo 

com suas próprias palavras para as crianças). 

 

Hora da História: Filipe era um dos sete diáconos da igreja em Jerusalém. Certa vez, Filipe 

foi até a cidade de Samaria e começou a falar do amor de Jesus naquele lugar. Ele pregava e 

orava pelas pessoas. Muitas pessoas doentes começaram a ser curadas por causa do poder de 

Deus. Filipe representava o Reino da Luz. 

Havia na cidade de Samaria, um homem chamado Simão. Por muitos anos, Simão 

fingia ser um grande mágico. Ele falava para as pessoas que era um feiticeiro poderoso e 

todos acreditavam nele. Simão fazia feitiços em troca do dinheiro das pessoas. Ele 

representava o Reino da Escuridão. Mas quando Filipe começou a pregar o evangelho as 

pessoas começaram a se converter e serem batizadas. Um dia, o mágico Simão resolveu ir 

ouvir o que o diácono Filipe dizia. Quando Simão ouviu acerca do amor de Deus e acerca do 

Senhor Jesus, ele decidiu que, daquele momento em diante, abandonaria as feitiçarias e 

seguiria a Jesus com todo o seu coração. Simão se converteu, entregou seu coração a Jesus e 

abandonou a vida de mágico. O diácono converteu o feiticeiro! 

Certa vez, Simão estava em um culto e observou que os apóstolos impunham as mãos 

sobre as pessoas e as pessoas eram cheias com o Espírito Santo, eram curadas e salvas. Simão 

pensava que eles tinham “poderes mágicos” e quis comprar esses poderes deles. Pedro então, 

explicou para Simão que aquilo não era uma coisa, era alguém. Era o Espírito Santo de Deus e 

que o Espírito Santo não pode ser comprado nem vendido. Pedro avisou Simão dizendo que 

se ele continuasse pensando que o Espírito Santo era uma coisa que se compra ou se vende, 

algo de ruim poderia acontecer com ele. 

Simão, o ex-feiticeiro, compreendeu a diferença entre a feitiçaria e o poder de Deus. 

Na feitiçaria se faz por dinheiro, mas com Deus se dá de graça o que se recebe de graça. No 

evangelho, é o próprio Espírito Santo quem opera os milagres. Simão arrependeu-se, pediu 

que orassem por ele, para que ele nunca mais pensasse aquelas coisas erradas. 

 

Para Memorizar: “... de graça recebestes, de graça dai.” (Mateus 10:8)  

 

Verdade Bíblica: Devemos fazer tudo para a glória de Deus e não por interesse pessoal 

 

Aplicação Prática: As coisas de Deus não são adquiridas por dinheiro, mas por fé 

 

Atividade com Aprendizado Bíblico: Líder, pergunte para as crianças o que elas mudariam 

no mundo se tivessem um poder mágico, por exemplo: ajudar todas as pessoas do mundo; 

levar a cura para todos aqueles que precisam; ser muito inteligente; um superpoder para 

vencer o mau, etc..... Depois, peça para que as crianças representem como mímica o poder 

que ela gostaria de ter, e peça para que as outras crianças descubram o que é apenas através 

das mimicas. Depois, façam uma reflexão, e diga que nós já recebemos poder de Deus, que 

Ele nos deu poder para realizarmos qualquer coisa através da fé. 

https://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/2003565/0/0


ATIVIDADE II 

O DIACONO E O FEITICEIRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: ______________________________________________________ data: ___/___/____. 


