
Filipe, o Evangelista
(Atos 8:26–40)

Filipe era um dos sete diáconos escolhidos pelos apóstolos para cuidar 
das pessoas nos primeiros tempos da igreja.1 Certa vez, quando Filipe 
estava em Samaria falando de Jesus para as pessoas, foi visitado por um 
anjo que lhe disse para seguir pelo caminho entre Jerusalém e Gaza.

No caminho, Filipe viu um homem sentado numa carruagem lendo. 
Esse homem era o tesoureiro de Candace, a rainha de Etiópia. Ele estava 
regressando a casa, depois de ir à Jerusalém adorar a Deus. Quando 
Filipe se aproximou da carruagem, percebeu que o homem lia o capítulo 53 
do livro do profeta Isaías, um livro profético sobre Jesus.

Filipe perguntou-lhe: “Você entende o que está lendo?”
“Não, não entendo,” respondeu o homem. “Pode explicar o texto para 

mim?”
Então Filipe sentou-se ao lado dele e falou-lhe de Jesus e do grande 

presente que Deus deu para todos. E o etíope pediu para ser batizado.
Depois de batizá-lo, Filipe foi subitamente arrebatado pelo Espírito do 

Senhor, e o etíope “seguiu caminho regozijando de alegria.”

1 Atos 6:1–7





Cantos

Partes da moldura

Parte para colar 
no verso, depois 
de prender um 

barbante. 
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