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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Fica a critério dos líderes 

 

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 (20 minutos): Texto Bíblico Base: Atos 6 e 7 

 

Estêvão foi um homem que viveu em plenitude. Sua vida serve para nós de exemplo e inspiração. Uma das maiores 

necessidades do nosso tempo é de homens que sejam modelos. Vivemos uma época marcada pela 

superficialidade. As pessoas estão cheias de si mesmas e vazias de Deus, cheias de vaidades e vazias de virtudes. 

Estâvão não era um homem conformado com a mediocridade. Plenitude era a marca da sua vida e da sua 

personalidade. Estêvão era um homem “CHEIO”. Como a vida de Estêvão inspira as nossas vidas hoje? 

 

1. Ele era um homem cheio do ESPÍRITO SANTO (Atos 6.5). Ele não era apenas um homem regenerado, selado, 

habitado e capacitado pelo Espírito, mas também um homem cheio do Espírito de Deus. Não basta ter o Espírito, é 

preciso ser cheio do Espírito. 

 

2. Ele era um homem cheio de SABEDORIA (Atos 6.3). Sabedoria é ver a vida da perspectiva de Deus. É reagir 

nas diversas situações com firmeza e amor, transmitindo graça às pessoas. Sabedoria é usar da melhor forma o 

conhecimento para atingir os fins que mais glorificam a Deus. 

 

3. Ele era um homem cheio de FÉ (Atos 6.5). Estêvão confiava plenamente em Deus. Ele andava por fé. Seus 

olhos estavam sempre fitos em Deus, por isso, não andava guiado pelas circunstâncias. Ele não era guiado pelas leis 

da terra, mas pelo comando do céu. Seu propósito na vida não era proteger-se, mas honrar a Deus. A fé não olha 

para baixo, mas para cima. A fé não olha para a ameaça, mas para a recompensa. 

 

4. Ele era um homem cheio de GRAÇA (Atos 6.8). A graça abundante de Deus estava sobre a sua vida. Por isso, 

nunca perdeu a doçura da vida, mesmo diante das perseguições cruéis. Em cada palavra, gesto e atitude, as 

pessoas viam nele a graça de Deus. 

 

5. Ele era um homem cheio de PODER (Atos 6.8). Estêvão não apenas dizia coisas tremendas, mas também fazia 

obras extraordinárias. Pregava aos ouvidos e aos olhos também. Não apenas falava de poder, mas experimentava o 

poder. Ele não tinha apenas discurso, ele tinha obras. 

 

6. Ele era um homem cheio de PERDÃO (Atos 7.60). Mesmo vivendo uma vida de plenitude, Estêvão atraiu muita 

oposição por parte dos religiosos de sua época. Todavia, mesmo em face da morte, não perdeu a paz (Atos 6.15), e 

mesmo no suplício cruel do apedrejamento, perdoou seus algozes. Quem deseja viver uma vida de plenitude não 

pode agasalhar no coração mágoas ou ressentimentos, mas deve ser cheio de amor e de perdão. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa superar as dores do seu passado. Não perca tempo: apresente 

Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

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

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer em pureza. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de registrar as PRESENÇAS das reuniões no sistema. 2) Nosso 

TLC será no dia 31 de outubro, às 20 hora. Não esqueçam as CESTAS BÁSICAS. 


