
IV – Filipe – anunciando Jesus 

 

Texto base: Atos 8:26-40 (Líder leia o texto indicado várias vezes para que possa 

conta-lo com suas próprias palavras para as crianças). 

 

Hora da História: Jesus disse que nós deveríamos falar do amor de Deus para todas as 

pessoas. Havia na Igreja um discípulo chamado Filipe. Ele procurava ajudar as pessoas 

que precisavam de ajuda. Filipe também falava de Jesus para todas as pessoas que ele 

conhecia e muitas passaram a crer e amar a Jesus por causa de Filipe. Você já contou 

para alguém sobre Jesus? Certo dia, um anjo apareceu para ele ordenou que ele fosse 

até uma determinada estrada deserta. E Filipe fez exatamente o que o anjo disse. 

Quando ele chegou naquela estrada não havia nada nem ninguém. Então, ele ficou ali 

aguardando. De repente, ele viu uma carruagem vindo. No banco de trás da carruagem 

havia um homem de outro país lendo um texto da Bíblia.  

Nesse momento o Espírito Santo falou para Filipe: “Se aproxime dessa 

carruagem”. Então Filipe se aproximou da carruagem e perguntou para o desconhecido 

“Você entende o que está lendo?” Ao que ele respondeu “Como posso entender se 

ninguém me explica”. Então, Filipe subiu na carruagem e começou a contar para aquele 

homem acerca do amor de Deus por nós. Explicou que nós pecamos e por isso 

merecíamos um terrível castigo, mas Jesus veio para ser castigado em nosso lugar na 

cruz. Agora, todos aqueles que acreditarem em Jesus e forem batizados podem ser 

salvos. 

Nesse momento, a carruagem passava perto de um lugar com bastante água. O 

estrangeiro então disse: “Ei Filipe, eu tive uma grande ideia! Ali tem bastante água. 

Porque você não me batiza agora mesmo?” Filipe respondeu “Se você crer de todo o 

coração e quiser mudar de vida, pode ser batizado”. “Eu creio e quero viver com Jesus a 

partir de agora”. Quando o Filipe o batizou algo aconteceu. Filipe desapareceu na frente 

do estrangeiro. Deus o transportou sobrenaturalmente para outro lugar e ele continuou 

falando de Jesus. Enquanto isso, o estrangeiro foi embora para o país dele feliz com 

Jesus. 

 

Para memorizar: “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda 

criatura” (Mc 16:15) 

 

Verdade Bíblica: O mundo precisa conhecer o Salvador Jesus. 

 

Aplicação Prática: Devemos contar acerca de Jesus para nossos amigos e familiares. 

 

Atividade com Aprendizado Bíblico: Alunos distribuídos livremente pela sala. Um 

voluntário retira-se. A turma esconde um colega. Quando o aluno que se retirou retorna, 

deve identificar quem está faltando, dizendo seu nome antes do tempo estipulado se 

esgotar. A turma pode dar pistas ou aceitar que o colega descreva aquele que falta, em 

lugar de dizer seu nome. O líder salienta a necessidade de chamarem-se pelo nome e a 

importância do conhecimento completo do grupo. A turma pode estipular o número de 

chances que terá o detetive, bem como a penalidade para o caso de não acertar. O 

objetivo é levá-los a entender que são um grupo e que se faltar um sentirão a falta do 

mesmo. 

 



 

 

 

 

 

 

   
 

Nome:_________________________________________________________________ 


