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SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 22: Três Encontros com a graça
Texto Básico: Atos 16: 11-34
Introdução: Deus usa alguns meios incomuns 

para levar as pessoas à salvação. Charles Spurgeon 
fala de um homem que uma vez foi a uma Igreja 
para ouvir somente as músicas, mas ele não queria 
ouvir a pregação. Então, assim que o pastor come-
çou a falar, o homem colocou os dedos nos ouvidos. 
Mas depois de um tempo, um inseto pousou em seu 
rosto, e ele teve que tirar um dedo do ouvido para 
removê-lo. Assim que ele fez, o pastor disse: “Aquele 
que tem ouvidos para ouvir, ouça”. O homem ouviu, 
e Deus o encontrou naquele momento para a con-
versão de sua alma. (Sermões de Spurgeon).

Talvez não tenhamos histórias como essa aqui 
hoje, mas, se parássemos para ouvir cada um, ouvi-
ríamos maneiras muito diferentes pelas quais Deus 
trabalhou para levar cada um de nós à salvação. Nos-
so texto a leitura nos mostra três pessoas muito di-
ferentes que tiveram diferentes encontros com Deus. 
Não podemos ter certeza de que a segunda pessoa, 
a escrava, realmente foi salva, já que o texto não diz. 
Mas podemos esperar que ela tenha sido salva, já 
que Deus a livrou das forças demoníacas. Mas esses 
três encontros com Deus nos ensinam que…

Deus providencialmente trabalha para atrair 
pessoas muito diferentes para Si através do mesmo 
evangelho.

Esses três encontros podem parecer insignifican-
tes, mas na verdade eles foram o começo de um mo-
vimento que mudou a história do mundo. Esse foi o 
começo do cristianismo na Europa e sua influência 
mudou o mundo. Esses três encontros devem nos 
encorajar a sermos fiéis em compartilhar nossa fé 
ao vermos como Deus usa o evangelho para salvar 
pessoas diferentes.

1. Deus trabalha através de Sua providência 
para atrair pessoas diferentes em diferentes cir-
cunstâncias para Si mesmo.

A providência de Deus refere-se ao fato de que 
Ele está soberanamente trabalhando nos bastido-
res, mesmo quando não estamos cientes disso, para 
trabalhar todas as coisas segundo o conselho de Sua 
vontade. Em outras palavras, nada acontece por aca-
so, mesmo que nos pareça ser por acaso. Certamen-
te a salvação de uma alma, a quem Deus predesti-
nou para a salvação antes da fundação do mundo 
(Efésios 1: 4-5), não é deixada ao acaso!

Aqui neste capitulo temos três encontros provi-
denciados por Deus com sua graça.

1 – Lídia – vs. 14 – 15.
2 – A adivinhadora – vs. 16 – 18 
3 – O carcereiro – vs. 27 – 34 
Não é interessante que o Senhor escolheu esses 

três tipos muito diferentes de pessoas para formar o 
núcleo da igreja embrionária em Filipos?

 Lídia não começou uma igreja que buscava em-
presários como ela. A escrava não se juntou à igreja 

de moradores de rua. E o carcereiro não se juntou 
à igreja de militares alcançados por Jesus. Todos 
eles tiveram que aprender a aceitar e amar uns aos 
outros na mesma igreja em Filipos. O Senhor ope-
ra por meio de sua providência para atrair pessoas 
muito diferentes, de diferentes formações, a si mes-
mo, e quer que aprendam a amar umas às outras 
como testemunho ao mundo de sua graça salvado-
ra. E mesmo que essas três pessoas fossem muito di-
ferentes, foi o mesmo evangelho que salvou a todos.

2. Deus usa o mesmo evangelho para salvar as 
pessoas, não importa quão diferentes elas sejam.

Deus providencialmente orquestrou as circuns-
tâncias que levaram à salvação dessas pessoas, mas 
seus mensageiros tiveram que entregar fielmente a 
mensagem. Alguns dirão: “Se a salvação é totalmen-
te do Senhor, então Ele salvará quem Ele quiser, e nós 
não temos que fazer nada.” Isso é uma perversão da 
Escritura! O meio normal de Deus de salvar as pes-
soas é usar Seus servos para proclamar “o caminho 
da salvação” (16:17) para aqueles que Ele pretende 
salvar.

A. Devemos buscar todas as oportunidades para 
proclamar o evangelho, tanto através de nossas pa-
lavras como através de nossas vidas.

B. Satanás procura impedir o evangelho por meio 
de suas estratégias sutis.

C. O evangelho sempre se centra na pessoa de Je-
sus Cristo e na fé somente nele como o caminho da 
salvação.

3. Aqueles que ouvem o evangelho podem res-
ponder com fé ou rejeitá-lo por causa da dureza 
de seus corações.

A. DEUS ABRE O CORAÇÃO DE ALGUNS 
PARA RESPONDER COM FÉ.

O Novo Testamento é claro que, se crermos em 
Jesus Cristo como Salvador e Senhor, não é porque 
fomos tão brilhantes a ponto de tomar essa decisão. 
É porque Deus graciosamente abriu nossos corações 
para responder. A fé salvadora é o dom de Deus 
(Atos 11:18; Efésios 2: 8-9; Fil. 1:29).

B. OUTROS REJEITAM O EVANGELHO POR 
CAUSA DA DUREZA DE SEUS CORAÇÕES.

Aqueles que rejeitam Jesus Cristo não podem cul-
par a Deus por não ter aberto o coração ao evange-
lho. Eles são responsáveis por seu próprio pecado. 
Deus não lhes deve a salvação. Se perecem, perecem 
porque são “obscurecidos no entendimento, excluídos 
da vida de Deus, por causa da ignorância que há ne-
les, por causa da dureza do seu coração; e eles, tendo 
se tornado insensíveis, entregaram-se à sensualidade, 
para a prática de todo tipo de impureza com ganân-
cia” (Efésios 4:18 e 19).

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Existe algo como sorte? Como podemos saber 

que todas as coisas são ordenadas por uma Provi-
dência sábia e amorosa?


