LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
12
Em Atos – Estêvão
LEITURA BÍBLICA: At 5:17; 6:5, 8-15; 7:1-60.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Cl 3:16a Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em toda a sabedoria.
Sl 119:11a Guardo no coração as tuas palavras.
2Tm 2:15 Procura diligentemente apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que
se envergonhar, que corta retamente a palavra da verdade.
Mt 6:14 Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará.
Cl 3:13 suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha alguma eixa
contra outro; como o Senhor vos perdoou, assim, também perdoai vós.
OBJETIVO: Ver que, como chamados de Deus, precisamos ter Sua Palavra depositada em nossos
corações, para que possamos, com intrepidez e prontidão, testificar por Ele.
IDEIAS PARA ATIVIDADES:
1) Faça uma bolsa com formato de coração. Recorte um coração e cole-o em um papel maior
deixando a parte de cima aberta OU recorte dois corações, faça pequenos furos ao redor das bordas,
costure os corações deixando a parte de cima aberta. Imprima versículos de lições passadas e
coloque-os dentro do coração.
2) Pinte uma pedra. Pinte a palavra PERDÃO em uma pedra lisa. Se não tiver pedras, use lã, cola
glitter ou outros materiais disponíveis para escrever a palavra PERDÃO em um pedaço de cartolina.
CONTEXTO: No dia de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas foram salvas e batizadas. Elas
perseveravam firmemente com o Senhor e os apóstolos. Dia após dia o Senhor acrescentava aqueles
que estavam sendo salvos (At 2:47). Deus fazia maravilhas com os apóstolos e o evangelho estava se
espalhando rapidamente, com muitos crentes judeus sendo adicionados à igreja. Os líderes religiosos
judeus não gostaram do fato de as pessoas estarem seguindo os discípulos e crendo no Senhor Jesus.
Estavam com ciúmes (At 5:17). Portanto os líderes religiosos se opuseram fortemente ao que os
discípulos estavam fazendo e provocaram muitos problemas para os cristãos.
CONTEÚDO:
Estevão sofre oposição e é preso. Nos primeiros dias da vida da igreja havia um homem chamado
Estevão que amava o Senhor e conhecia muito bem a Palavra de Deus. Ele era uma pessoa capaz e
responsável, e foi um dos sete homens escolhidos para ajudar os apóstolos a cuidar das necessidades
práticas dos cristãos. A Bíblia também nos diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito
Santo, cheio de graça e poder. Estevão fazia grandes maravilhas e sinais (milagres) entre o povo.
Alguns opositores se levantaram e discutiram com ele; não gostavam de ouvir sobre o Senhor Jesus,
mas as palavras de Estevão eram tão fortes no Espírito e cheias de sabedoria que eles não puderam
vencer com seus argumentos contra ele.

Assim os opositores convenceram alguns homens a dizerem falsamente que Estevão estava falando
contra Moisés e contra Deus. Eles incitaram o povo, os anciãos e os escribas, prenderam Estêvão e o
trouxeram perante o Sinédrio. (O Sinédrio era a mais alta autoridade judaica, que também condenou
o Senhor Jesus à morte.) Eles apresentaram falsas testemunhas que mentiram sobre Estevão no
tribunal, o acusaram falsamente e distorceram suas palavras. Todos os que estavam sentados no
Sinédrio fitaram os olhos em Estevão, e viram que seu rosto era como o rosto de um anjo (Atos
6:15).
Depois das falsas acusações, o sumo sacerdote perguntou: “Porventura é isso assim?” (At 7:1).
Estevão então relatou minuciosamente a história de como Deus tinha chamado repetidas vezes os
seus antepassados para segui-Lo e obedecer-Lhe, mas como o povo tinha recusado e desobedecido:
Estevão falou sobre Abraão. Ele lhes disse que o Deus da glória havia aparecido a Abraão
enquanto ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Deus o chamou para sair de
sua terra e do meio de seus parentes para uma terra que Ele lhe mostraria.
Estevão falou sobre José. Ele disse que Deus havia dado uma promessa a Abraão, uma
aliança de circuncisão. Portanto, quando Isaque nasceu, Abraão o circuncidou no oitavo dia; e
Isaque fez o mesmo com Jacó; e Jacó com seus doze filhos. Estevão falou detalhadamente
sobre como os filhos de Israel acabaram indo para o Egito.
Estêvão falou sobre Moisés. Ele explicou o contexto de Moisés sendo tirado da água. Cobriu
os detalhes importantes da vida de Moisés até o momento em que Deus o chamou para voltar
ao Egito para tirar os filhos de Israel da escravidão. Estêvão falou de Moisés recebendo a lei
(os dez mandamentos) no Monte Sinai. Ele também mencionou a dureza do coração das
pessoas.
Estêvão falou sobre a casa de Deus. Ele falou detalhadamente sobre o tabernáculo no
deserto, que seus pais haviam feito como Deus havia instruído Moisés a fazê-lo. Falou sobre
Josué e Davi, e sobre a edificação de uma casa para Deus por Salomão, filho de Davi.
Estevão então citou as Escrituras (2Cr. 6:18; Is. 66:1-2): “Mas não habita o Altíssimo no que
é feito por mãos de homens ... O céu é o Meu trono, e a terra, o estrado dos Meus pés; que
casa Me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do Meu repouso? Não foi a minha mão
que fez todas essas coisas? (At 7:48-50).
O martírio de Estevão. A mensagem de Estevão foi longa e detalhada, cheia das palavras de Deus e
Suas obras. Além disso, Estevão salientou que durante os tempos em que Deus estava conduzindo
Seu povo através de Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés, havia alguns do povo de Deus cujos
corações estavam endurecidos. Por fim Estevão disse a seus acusadores: “Duros de cerviz e
incircuncisos de coração e de ouvidos! Vós sempre resistis ao Espírito Santo; assim como fizeram
vossos pais, também vós o fazeis.” (Atos 7:51) Finalmente, ele ousadamente os acusou da
perseguição dos profetas e da traição e assassinato do Senhor Jesus.
Quando o sumo sacerdote e os membros do Sinédrio ouviram essas coisas, ficaram indignados com o
que Estevão estava dizendo, e rangeram os dentes contra ele. Não queriam ouvir o que Estevão
estava dizendo. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo; ele fitou os olhos no céu e viu a glória

de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: “Eis que vejo os céus abertos e o Filho do
Homem, em pé, à direita de Deus” (At 7:56) Mas eles clamaram em alta voz, taparam os ouvidos e
avançaram contra Estêvão. Eles o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. Quando o
apedrejaram, Estêvão invocou o Senhor e disse: “Senhor Jesus, recebe o meu espírito!” Então se
ajoelhou e clamou em alta voz: “Senhor, não lhes imputes este pecado” (At 7:60) E quando disse isso
ele morreu, tornando-se o primeiro mártir da igreja.
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar.
Não tente usar todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a
idade das crianças que você está servindo.
•

Estevão conhecia muito bem a Palavra de Deus. É impressionante o fato de Estêvão
conhecer tão bem a palavra de Deus. Ele estava realmente equipado – a palavra estava
armazenada em seu coração. Então, quando as circunstâncias vieram, a palavra fluiu dele de
maneira rica e espontânea, de sua memória e de seu coração. Como Estêvão conhecia a
palavra tão bem?
– Estevão deve ter lido ou ouvido as Escrituras.
– Estevão provavelmente teve uma atitude muito boa em relação à palavra de Deus. Embora
deva ter lido ou ouvido as histórias da Bíblia repetidas vezes, certamente nunca teve a atitude:
“Oh, eu já ouvi essa história antes”. Ele provavelmente era um leitor e ouvinte muito atento,
com uma atitude aberta e humilde. Os que têm essa atitude dão ao Senhor a oportunidade de
equipá-los com Sua Palavra.
– Estêvão também memorizou a Palavra. Ele citou diretamente as palavras das Escrituras.
Isso deve nos encorajar a fazer o mesmo.
– Conhecer tão bem a palavra de Deus deu a Estêvão a fé e a garantia da fé que ele precisava
para não temer a feroz oposição ao falar a verdade. Se estivermos equipados com a palavra,
poderemos ser ousados em lutar pela verdade.

•

Stephen falou de maneira precisa. Estevão também foi preciso ao falar, e conseguiu contar
a história do povo de Deus em ordem cronológica. Devermos nos esforçar para fazer o
mesmo. Muitas vezes achamos que conhecemos uma história da Bíblia, mas podemos
conhecê-la de maneira superficial, ou mesmo imprecisa. Precisamos aprender a Bíblia de
maneira precisa. Quanto mais bem equipados estivermos com a palavra, mais fácil será
falarmos a outros sobre o Senhor.

•

Estevão orou por seus perseguidores e pediu ao Senhor que os perdoasse. Mesmo
enquanto estava sendo apedrejado até a morte, uma maneira muito dolorosa de morrer,
Estêvão orou por seus assassinos: “Senhor, não lhes imputes este pecado” (At 7:60). Isso
lembra o Senhor Jesus, que perdoou aqueles que O perseguiram. Antes de Sua morte, o
Senhor Jesus disse: “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem” (Lc 23:34a). Às vezes,
mesmo em pequenas coisas, não estamos dispostos a perdoar nossos irmãos e outros ao nosso
redor. Quando consideramos o exemplo de Estevão e o exemplo do próprio Senhor, devemos
estar muito mais dispostos a perdoar, como o Senhor nos perdoou.
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