


Estêvão, homem cheio 

do Espírito Santo 



Alvo da lição

Demonstrar que pessoas cheias do Espírito

Santo apresentam características nobres e

deixam suas marcas na história.



Gravura que representa um homem 
que viveu na plenitude do

Espírito Santo. 



Frutos do 

Espírito 

Santo

Gl 5.22-23



▪ Estêvão, em grego, significa “riqueza” ou

“coroa”.

▪ É um dos personagens bíblicos mais

destacados do Novo Testamento.

▪ Seu discurso é o mais longo de At (7.2-53).

▪ Sua vida e trabalho são destacados em At 6-7.

▪ Sua perseguição e morte são mencionadas em

At 11.19 e 22.20.

Introdução



Estêvão tinha “boa reputação” perante a
comunidade dos discípulos; era um modelo de
crente para a igreja daqueles dias.

I. Idoneidade Moral (At 6.3)

▪ Hábil em lidar com a administração eclesiástica.

▪ Cheio do Espírito e de sabedoria.

▪ Apegado à Palavra de Deus.



Aplicação

Devemos buscar ter uma vida

correta e irrepreensível diante de

Deus e dos homens nas diversas

áreas da vida: política, econômica,

familiar, eclesiástica, profissional

etc. (Fp 2.15).



1. O discurso de Estêvão tem três partes
principais:

a. os patriarcas (At 7.2-16);

b. Moisés (At 7.17-43);

c. o tabernáculo e o templo (At 7.44-50).

II. Conhecimento da Palavra
de Deus (At 7.1-60)

▪ Estêvão não tentou se livrar da perseguição ou
do sofrimento. Pelo contrário, reafirmou sua fé
em Cristo.



2. A repreensão (At 7.51-53)

▪ Com intrepidez, colocou o dedo na ferida!

3. O apedrejamento de Estêvão (At 7.54-8.1)

▪ A verdade incomoda! Alguns ficam furiosos.

4. A dispersão da igreja (At 8.1-4)

▪ Apesar de tudo, o efeito foi contrário! Os
discípulos não se calaram.

II. Conhecimento da Palavra
de Deus (At 7.1-60)



Aplicação

Para enfrentar os desafios da vida moderna,

inspire-se nos homens de Deus! O conselho

ainda é o mesmo: “Não cesses de falar deste

Livro da lei; antes, medita nele dia e noite, para

que tenhas cuidado de fazer segundo tudo

quanto nele está escrito; então, farás prosperar o

teu caminho e serás bem-sucedido. Não to

mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem

te espantes, porque o SENHOR, teu Deus, é

contigo por onde quer que andares” (Js 1.8-9).



Estêvão nos ensina a manter o foco no Senhor,
não ficar olhando para as adversidades, dando
ouvidos a certas pessoas (opositoras).

III.Cheio de Esperança (At
7.54-60)

▪ “Mas Estêvão, cheio do Espírito Santo, fitou os
olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus,
que estava à sua direita”.



Aplicação

Devemos levar a sério o conselho da

Palavra de Deus: “pensai nas coisas

lá do alto, não nas que são aqui da

terra” (Cl 3.2); “olhando firmemente

para o Autor e Consumador da fé,

Jesus” (Hb 12.2).



Mesmo sendo morto pelas mãos cruéis daqueles

homens, Estêvão não os odiava. Ele orou em

favor de seus agressores. O seu coração estava

cheio de amor. Não era vingativo (cf. Mt 5.43-48).

IV. Cheio de Amor (At 7.60)



Aplicação

A resiliência e a coragem de

Estêvão diante dos oponentes e

sua atitude amorosa para com os

inimigos fazem dele um modelo

digno de um discípulo fiel, um

obreiro efetivo e nobre mártir.



Pregador ousado do Evangelho,

Estêvão provou sua fidelidade com a

vida. Foi publicamente apedrejado,

mas permaneceu fiel até a morte.

Conclusão

▪ Você se identifica com ele?


