
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Atos 7:54-60 

Propósito: Compreender como Estêvão viu Jesus e como esta visão nos inspira. Aprender que 

servimos a Cristo que, assim como Estevão viu, é Senhor e poderoso para transformar uma vida. 

Desafiados pela visão de Estêvão, possamos falar de Jesus para outras pessoas. 

 

• Assim como João, Estevão também teve uma visão de Jesus Cristo. 

• Aconteceu na derradeira hora da sua vida. E podemos aprender com a visão de Estevão. 

• O Cristo que Estêvão viu. 

• É o último olhar de um homem prestes a morrer, pois após esta visão, Estêvão foi apedrejado 

e morreu. 

• O que ele viu foi tão forte, ao ponto de suplantar o terror da morte que se aproximava. 

• A morte é um martírio, e este é o primeiro martírio distinto pelo nome de Jesus. 

• Estêvão é uma das figuras mais marcantes do início da igreja cristã. Sua biografia é pequena, mas 

o que podemos aprender através dele é de grandeza imensurável. 

• Estêvão é o primeiro na lista dos diáconos escolhidos para cuidarem da grande, recém-formada e 

crescente igreja cristã. 

• Estêvão era homem com marcas de um verdadeiro homem de Deus. 6:5, 8 

• Sua intimidade com Deus fez com que o seu rosto fosse como o rosto de um anjo. 6:15. 

• Glorioso é o contraste, quando Estêvão pôde desviar seu olhar entristecido da visão de rostos 

malignos, hostil e enfurecidos (7:54), para o que o céu aberto agora ofereceu aos seus olhos. Ele viu 

a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus. 

• A graciosa manifestação de Cristo de si mesmo a Estêvão, tanto para seu conforto como para sua 

honra, no meio de seus sofrimentos. 

• Seus algozes rangiam os dentes e estavam prontos para devorá-lo, então ele teve uma visão da 

glória de Cristo suficiente para enchê-lo de alegria indizível, que se destinava não apenas a seu 

encorajamento, mas para o apoio e conforto de todos os servos sofredores de Deus em todas as 

épocas. 

 

• O Cristo que Estevão viu. 

 

1. Estevão viu Jesus na glória. 7:55. 

• A expressão representa e indica a presença de Deus, tal como sucedia quando os israelitas se 

encontravam no deserto e aparecia a glória de Deus. 

• Esta visão é superior aquela no deserto. 

• Estevão teve um vislumbre da eternidade que dentro de minutos ele haveria de desfrutar. 

 

2. Estevão viu o Jesus Messias. 7:56 

• Filho do homem é expressão que se refere ao Messias, ao Deus encarnado. 
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• Jesus, sendo o Filho do homem, tendo levado nossa natureza com ele para o céu, e estando lá 

vestido com um corpo, pode ser visto com os olhos corporais, e assim Estêvão o viu.  

• Ver o Filho do Homem significa contemplar o Cristo prometido por Deus para salvar o pecador. 

 

3. Estevão viu Jesus com poder. 7:56 

• Em pé à direita de Deus. 

• A posição ao lado direito de alguém, subentende um privilégio especial, como também poder e 

autoridade que só o monarca tem. 

• O Cristo que Estevão viu é o poderoso Senhor, diante de quem todos hão de se curvar, e declarar 

que Ele é o Senhor, para a gloria de Deus pai. Filipenses 2:5-11. 

 

4. Estevão viu Jesus o único mediador. 

• Estevão viu Jesus à destra de Deus. 

• Isto representa o grande Mediador da graça de Deus.  

• “Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita 

de Deus e também intercede por nós”. Romanos 8:34  

  

5. Estevão viu Jesus Salvador. 7:59. 

 

• As últimas palavras de Estevão formam uma oração. 

• Viveu orando, morreu orando. 

• A oração a Cristo feita por Estevão, nos mostra que era uma prática aceita na igreja Primitiva. 

• É o reconhecimento da divindade de Jesus, pois um judeu jamais oraria a outra pessoa que não 

fosse Deus. 

• A oração final de Estevão aponta para a visão do Cristo Salvador. 

• Senhor Jesus recebe o meu espírito. 

• A resposta de Jesus à oração de Estevão pode ser a mesma dada ao ladrão na cruz. 

• E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em 

verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:42-43. 

 

Conclusão: 

1. Como a experiência de Estevão lhe inspira? 

2. Você acredita que é possível ser um homem ou mulher como Estevão foi? 

3. Diante da visão que Estevão teve, qual ação você entende que precisa ter? 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 

tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 

coisas entre nós! 


