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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) O que você entende sobre “viver de forma plena”? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Atos 6 e 7 | Texto Base: Atos 6.7-8 

 

Estêvão foi o primeiro diácono da igreja primitiva e também o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi um homem que 

viveu de forma plena. Seu legado atravessa os séculos. Sua voz ainda ecoa em nossos ouvidos e suas obras ainda no 

impactam. Por isso, sua vida nos serve de exemplo e inspiração. Estêvão não era um homem conformado a mediocridade 

espiritual. Plenitude era a marca da sua vida e da sua personalidade. Estêvão tinha traços visíveis da pessoa do Espírito 

Santo em sua vida. 

 

1. Para viver de forma plena seja CHEIO do ESPÍRITO SANTO (Atos 6.5) – Estevão era um homem cheio do poder do alto.  

Ele não era apenas um homem regenerado, selado, habitado e capacitado pelo Espírito, mas também um homem cheio 

do Espírito de Deus. Uma das maiores necessidades da igreja neste século é ter crentes não apenas habitados pelo 

Espírito Santo, mas cheios Dele. Temos muitos homens cultos, eruditos, versados nas ciências conhecedores da teologia, 

mas poucos são cheios do Espírito. (Leia Efésios 5.18). Uma vida cheia da Vida de Deus é irresistível.  

 

2. Para viver de forma plena experimente o PODER DE DEUS (Atos 6.8) – Estevão era um homem cheio do poder de 

Deus. Por experimentar em sua vida o poder de Deus, Estevão possuía uma vida irrepreensível, suas obras eram 

irrefutáveis, suas palavras eram irresistíveis. Ele não apenas falava de poder, mas experimentava o poder em sua própria 

vida.  Ele não apenas tinha o discurso, Ele tinha obras. Não somente dizia grandes coisas, mas também realizava grandes 

milagres. Precisamos hoje de pessoas que não apenas fale do poder de Deus, mas também o conheça e o experimente 

em sua vida.  

 

3. Para viver de forma plena fomente o DESEJO de conhecer mais a PALAVRA (Atos 6.10) – Estevão não falava de si, ele 

falava das Escrituras. A mensagem que pregava não era sua. Era a mensagem de Deus. Estevão era um homem cheio da 

palavra. Estevão prega no capítulo 7 um sermão com maior número de citações das Escrituras que temos registrado na 

Bíblia. Este é o discurso mais longo do livro de Atos e também um dos mais importantes. Nele, Estevão recapitulou toda a 

história de Israel. Isto mostra que Estevão era um homem que conhecia com profundidade a palavra de Deus. Ele 

estudava as Escrituras com zelo. Ele centrava sua espiritualidade na palavra. 

 

4. Para viver de forma plena tenha um CORAÇÃO PERDOADOR (Atos 7.60) – Estevão era um homem cheio de perdão 

no coração.  Mesmo vivendo uma vida de plenitude, Estevão atraiu muita oposição por parte dos religiosos de sua época. 

Seus opositores apresentaram testemunhas falsas contra ele. Ele foi vítima de acusações mentirosas (At 6.13-15), todavia 

mesmo em face da morte, não perdeu a paz, e mesmo sendo cruelmente apedrejado, perdoou os seus opositores. 

Nestes dias, precisamos de pessoas que não agasalhem no coração mágoas ou ressentimentos, mas que sejam homens 

cheios de amor e perdão. (Leia Colossenses 3.13). 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter uma vida plena. Fale de Jesus para ela e seja um canal usado por 

Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Preparem suas células para serem multiplicadas. A nossa expectativa é 

realizarmos a primeira multiplicação no mês de Junho de 2015. 2) Incentive sua célula a participar de todas as 

celebrações de aniversário da igreja (de 14 a 17 de maio). 


