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D E U S  S A I  E M  B U S C A  D E  U M  H O M E M  Q U E  O  B U S C A

Texto bíblico: Atos 8.26-39

Um anjo do Senhor disse a Filipe: “Vá 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”. Então Filipe 

correu para a carruagem, 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: “Diga-me, 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. Prosseguindo pela estrada, chegaram a 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.

INTRODUÇÃO

O texto que lemos conta a experiência de Filipe, um evangelista de Deus. Ele estava pregando na cidade de Samaria (Atos 

8.5), onde realizava um grande trabalho de evangelismo e avivamento, conquistando praticamente a cidade inteira para 

Deus (Atos 8.14). Tudo corria muito bem quando, de forma surpreendente, um anjo aparece para Filipe e lhe dá instruções 

para deixar aquela cidade imediatamente e dirigir-se para um lugar deserto no meio de uma estrada. E a história 

continua informando que tudo aquilo acontecia porque Deus queria salvar um eunuco etíope.

Pergunta: Não parece estranho que Deus peça ao seu bem-sucedido evangelista para sair de uma cidade grande, com 

milhares de habitantes e muito aberta ao Evangelho, só para provocar o encontro com uma só pessoa? O que Deus pretendia 

com isso? E o que podemos aprender dessa passagem das Escrituras 

DESENVOLVIMENTO

A primeira lição importantíssima que podemos tirar dessa história e que tem imensa relevância para todos nós é que 

Deus vai ao encontro de quem está à sua procura. 

Mas preste atenção, a conclusão é bem mais significativa se entendermos bem o significado da palavra “eunuco”. Porque 

o texto fala que Filipe foi retirado de Samaria e enviado para aquele estrada para se encontrar com um eunuco. 

Pergunta: Alguém aqui poderia nos dizer o que significa um homem eunuco? 

Na Bíblia eunuco é normalmente um homem que foi castrado. Eunuco também pode se referir às vezes a um homem com 

deformação genital ou a um homem que pratica o celibato.

Nos tempos da Bíblia, em alguns países, certos homens eram castrados. Normalmente esses homens eram escravos que 

trabalhavam para o rei. Um eunuco podia mais facilmente ganhar a confiança do rei, porque o rei sabia que ele não iria 

seduzir sua rainha. Por isso, muitos eunucos estavam a serviço da rainha e do harém.

Deus proibiu a castração ao povo de Israel (Deuteronômio 23:1) e, segundo a lei de Deus, um eunuco, como um homem 

deformado e incompleto, não poderia entrar no templo do Senhor.

Então, Deus envia Filipe para um lugar deserto só para encontrar e pregar para um homem incompleto, defeituoso e até 

considerado inferior por alguns. 

Lição de célula
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Deus vai ao encontro de quem O procura! E a primeira aplicação prática dessa história, tremendamente encorajadora, 

é que você pode ser falho, inseguro, com suas dificuldades pessoais, mas se procurar por Deus, certamente, Ele vai se 

revelar a você. Por inferência, podemos considerar que:

• Deus fala com quem quer ouvi-lo. 

• Deus usa quem está disponível. 

• Deus se revela a quem deseja muito conhecê-lo. 

• Deus orienta quem quer obedecê-lo.
• Deus abençoa quem se submete à Sua vontade.

• Deus sai em busca de quem o busca.

A segunda lição que aprendemos é que Deus procurou um eunuco. Isso mesmo, Ele buscou um homem que era 

incompleto. E a segunda aplicação prática dessa história é que Deus não escolhe os "melhores da turma" ou os que são 

mais inteligentes, mais bonitos, os mais perfeitos ou os de maior potencial. Deus procura os limitados, os “defeituosos”, 

aqueles que a vida feriu e marcou, que talvez não puderam estudar, que talvez não sejam bonitos ou bem-sucedidos. Em 

suma, Deus busca qualquer um que o busque, porque Ele não faz acepção de pessoas. Jesus disse:

Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. (João 6.37)

E o apóstolo Paulo reafirmou esse valor do Reino de Deus:

Porque, para Deus, não há acepção de pessoas (Romanos 2.11) 

A terceira lição que aprendemos é que o eunuco já estava lendo a bíblia,  

mas mesmo assim Deus decide enviar Filipe para ajudá-lo em sua busca espiritual.

Pergunta: Por que razão Deus enviaria um evangelista capaz como Filipe para se encontrar com um eunuco que já tinha vindo 

a Jerusalém a fim de adorar a Deus e que já voltava pra casa com uma porção da Bíblia nas mãos? 

Talvez a resposta mais adequada seja que ler a sua Bíblia é muito importante,  

mas estar com quem é de Deus, e se agregar a uma igreja, também é. 

Daí levantamos uma terceira aplicação prática: Você não pode ser uma ovelha solitária. Deus viu aquele homem que 

o buscava, mas que ainda estava sozinho, e agiu para introduzi-lo à realidade abençoadora de uma igreja e de uma 

liderança pastoral. Filipe foi enviado para ensiná-lo e batizá-lo. É o batismo nas águas que agrega você ao rebanho e isso 

é importante para quem quer ser ovelha! No rebanho nós recebemos proteção, conforto, companheirismo e estímulo 

para a nossa fé. O solitário nunca faz uma boa escolha em continuar sozinho. Além de todas as dificuldades de crescer 

sozinho, ainda será mais vulnerável e mais propenso a cair espiritualmente e a abandonar os caminhos de Deus. 

Filipe explicou o significado do texto bíblico e o eunuco, ao compreendê-lo, imediatamente pediu ao evangelista que 

o batizasse, já que havia água ali mesmo junto à estrada. Com isso também aprendemos que o batismo é sim uma 

importantíssima ordenança divina, mas que não deve ser imposta pela igreja, mas expressão do nosso desejo de agradar 

a Deus e cumprir a Sua vontade.

CONCLUSÃO

1. Se você tem sede de Deus, Deus também tem sede por se encontrar com você. 

2. Suas limitações nunca serão empecilho para que você conheça e viva Jesus. 

3. Você só precisa crer nele, escolher recebê-lo e querer obedecê-lo. O mais Ele fará! 

4. Filipe foi uma benção decisiva e crucial na vida do eunuco. Os cristãos e a igreja serão uma benção em sua vida. 

Decida que não será uma ovelha solitária e que se agregará formalmente à sua igreja. 

5. O eunuco expressou seu desejo de ser batizado. Que esse seja o seu desejo também!

AVISOS 

1. VIII Conferência Paixão Contagiante – FORTALECER.  Na Central Luxemburgo nos dias 7, 8 e 9 de Junho, e nas 

Unidades da Central no dia 10. Pregador:  Pr Mario Vega, pastor da segunda maior igreja em células do mundo, a 

Igreja Elim de El Salvador. Mobilize, convide e leve toda a sua célula.

2. Desafie os não batizados a se inscreverem no próximo curso de batismo, o DESCUBRA. 

3. Convide sempre a sua célula para ir com você aos cultos de celebração da Central. 


