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o Povo sem lImItes nem BarreIras

Como é que pela nossa forma de 
viver podemos colocar “barreiras” 
ao evangelismo?

Temos estado atentos às pessoas 
que o Espírito coloca no nosso 
caminho?

Cremos que Deus, prepara o cami-
nho para nós evangelizarmos?

Que dificuldades tem, na hora de 
falar de Jesus? 

O que é que preciso de fazer, para 
que, evangelizar seja algo que faz 
parte da minha vida?

Passagem base: Atos 8.24-40
Versículo chave: Atos 8.30-31 “Correndo Filipe, ouviu-o ler o pro-
feta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele res-
pondeu: Como poderei entender, se alguém não me explicar?
Finalmente a igreja começa a evangelizar fora dos limites geográ-
ficos da cidade de Jerusalém. A perseguição fez com que muitos 
discípulos, em especial o diácono Filipe, fossem até a província da 
Samaria e começassem, de cidade em cidade, a pregar o Evange-
lho. A mensagem de Jesus foi bem recebida e muitos almas entre 
os Samaritanos estavam a converterem-se ao Senhor. Finalmente 
o “sal” estava a sair fora do “saleiro”. É durante este momento de 
um grande avivamento na Samaria, que o anjo enviado pelo Se-
nhor, comissiona Filipe para ir para um lugar deserto. O diácono, 
sem questionar obedece a ordem do anjo e rapidamente percebe 
o porquê da ordem ao encontrar um etíope, eunuco que lia sen-
tado na sua carruagem, o profeta Isaías. Este eunuco, tinha vindo 
adorar em Jerusalém ao Deus dos Judeus, na esperança de encon-
trar um lugar para si, na presença do Senhor. A lei de Moisés proibia que um eunuco se tornasse prosélito, mas 
no livro de Isaías, o profeta escreve que haveria também esperança e salvação para os eunucos que obedeces-
sem à lei do Senhor. Era neste momento de busca de esperança que Filipe encontra o eunuco a ler o profeta 
Isaías. Ele lia uma passagem do capítulo 53, que se refere ao Servo sofredor que Deus enviaria um dia para 
resgatar o seu povo. Filipe ofereceu ajuda para o eunuco intender a passagem, e aproveitou para evangelizá-lo, 
falando-lhe de Jesus. Ao receber e aceitar a mensagem do evangelho o eunuco decide rapidamente, em obe-
diência às escrituras dar testemunho da sua nova fé em Cristo, querendo batizar-se nas águas. Eles encontram 
água pelo caminho e Filipe batiza o eunuco depois da sua profissão de fé.  
“Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho 
de Deus.] 38Então, mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco.” (Atos 8.37-38)
Depois deste acontecimento o Espírito arrebatou Filipe para Azoto, e o eunuco seguiu alegre em seu coração 
para o seu país. 
Esta história, ensina-nos o que é, e como devemos evangelizar. Evangelizar é: falar de Jesus usando a bíblia; 
levar pessoas a Cristo; fazer discípulos de Jesus; falar da boa nova as pessoas; é apresentar a palavra de Deus 
a todos; apresentar o amor de Cristo às pessoas; apresentar uma oportunidade de mudança; é uma tarefa 
simples e ao mesmo tempo complicada; É falar e viver o evangelho; É despertar interesse no outro em querer 
saber mais de Cristo, através da nossa vida; é ser um espelho de Deus na terra ao espelhar o seu amor; é orar 
para que o ES convença a pessoa do seu pecado; é mostrar as pessoas o quanto eles precisam de um salvador; 
é falar do caminho de regresso à casa do Pai, a presença de Deus.
Esta narrativa bíblica é mais um comprovativo que, o método de Deus para evangelizar somos nós, o seu povo 
no mundo. Fica claro, pela busca do eunuco, que o coração de todo o homem só encontra satisfação e salvação, 
quando encontra Jesus Cristo. Que é o Senhor quem proporciona os encontros e oportunidades de Evangelizar. 
Precisamos estar preparados e permitir que Deus guie cada um dos nossos passos, sem barreiras ao encontro 
da ovelha perdida.



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a nossa Igreja. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Pelos Acampamentos. 

Pelo Seminário. 

Pelos nossos estudantes em exames. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Churrascada IBQ
17 de Setembro - Palavra da Vida
Valores:
Adultos: 10€  
Crianças 8 aos 12 anos: 5€ 
Crianças até 7 anos: Isentas
Mais informações: Jorge Sousa  

Pr. João Ribeiro

Hoje, como povo de Deus no mundo, temos a enorme tarefa de apresentar Jesus como ele deve ser apresenta-
do e não como a igreja durante séculos O apresentou. Um Jesus disponível, que não coloca barreiras que não 
faz aceção de pessoas, que não afasta pecadores que se propõem a caminhar com cada uma que o aceita, que 
veio construir pontes com entre Deus e os que estão no mundo. Evangelize, e seja povo de Deus no mundo sem 
preconceitos nem barreiras.


