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At. 6:3 e 5 –

Filipe se preparou durante sua vida, foi escolhido como
diácono pela sua vida integra, mas chegou a hora de sair
para novos lugares proclamar e mostrar o reino de Deus

At. 8:1 a 25



Deus promete em Rm 8.28 “que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que o amam”.

Embora Paulo estivesse lutando contra o trabalho da Igreja
primitiva e a Igreja estivesse experimentando a sua pior
perseguição, esse embate é o que conduziria Paulo, à vida
eterna.



Filipe foi para Samaria cidade que os Judeus odiavam,
consideravam os samaritanos impuros, povo pagão, havia
pré conceito racial.

E todos foram dispersos. Essa frase fala do espalhar de
sementes no chão, de modo a crescer algo a partir delas.

Os membros da Igreja de Jerusalém podem não ter
entendido o que estava acontecendo com eles, mas Jesus
não deixaria que Sua Igreja se limitasse a barreiras raciais,
culturais ou geográficas.



Desde cedo, aqueles cristãos tornaram-se missionários bem
como refugiados. vs 4

Os esforços para suprimir os seguidores de Jesus limitaram-se
às agressões físicas e às prisões dos apóstolos. vs 3

Ainda hoje, Deus está edificando a Sua Igreja, e por meio de
Sua soberania irá direcionar os nossos caminhos.



Vão vir os desafios durante sua caminhada, desafios
particulares, desafios profissionais, desafios no seu
ministério e cada um vai ter que lidar com suas próprias
dificuldades com suas próprias realidades.

Cada pessoa, cada local traz seus desafios, e vai ser a
somatória de tudo que você tem ouvido, vivido em Deus
que vai te ajudar a passar esses desafios, o tempo de
experiência.



Estamos em uma escola, e a cada dia aprendemos mais e
mais, ninguém é sábio o suficiente que não precise
aprender mais nada, temos que ser humildes

“a caminhada te reserva etapas a serem vencidas”.

Deus não vai exigir de nós perfeição, mas nós temos que
progredir não sermos apáticos as situações, afinal estamos
aqui para crescer.



Noé recebeu um grande desafio, um grande projeto, uma
arca de 150mt de comprimento com 25mt de largura e 15 de
altura, com poucos recursos.

Se Deus tem coisas grandes para você e você for olhar para
os recursos você não vai encarar, pois Deus vai querer que
você construa.

Tenha Fé pois Deus é o financiador do projeto não se
preocupe, não olhe para as dificuldades, não crie
dificuldades sem elas aparecerem, olhe para Deus, foca no
que Ele te mandou fazer

Ex. Pedro no barco.



Noé encara uma terra nova, tudo novo, reconstrução com
sua família.

Além de tudo isso a nossa família tem que estar muito
bem cuidada, a esposa os filhos, pois aquele que não
cuida da sua família como poderá cuidar da igreja?

1Tm. 3:5 e 1Tm 5:8

Não tema a falta de recursos tema a falta de Deus.



Junto com Deus adquira credibilidade, ela a gente conquista,
faça aquilo que você se propõe a fazer, acabe o que você
começa, seja determinado, tenha caráter, faça por amor, tenha
Fé.

Vs. 40 – Filipe apareceu em Azoto e depois rumou para o
norte, pregando a mensagem em todas as cidades pelo
caminho até chegar em Cesaréia.



Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para 
sempre. 

O sol se levanta e o sol se põe e depressa volta ao lugar de 
onde se levanta.

O vento sopra para o sul e vira para o norte; dá voltas e voltas,
seguindo sempre o seu curso.

Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche;
ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr.
Eclesiastes 1:4-7

https://www.bibliaon.com/versiculo/eclesiastes_1_4-7/


Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para 
cada propósito  debaixo do céu:
Eclesiastes 3:1

https://www.bibliaon.com/versiculo/eclesiastes_3_1/

