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Mas receberão poder quando o 
Espírito Santo descer sobre 

vocês, e serão minhas 
testemunhas em Jerusalém, em 
toda a Judéia e Samaria, e até

os confins da terra”.             
At 1.8 



�� - Seu Caráter:

Cheio de fé



Tal proposta agradou a 
todos. Então 

escolheram Estêvão, 
homem cheio de fé e 

do Espírito Santo... At 6.5



�� - Seu Caráter:

Cheio do Espírito



Então escolheram 
Estêvão, homem 
cheio de fé e do 

Espírito Santo... At 6.5



Mas Estêvão, cheio do 
Espírito Santo, levantou 

os olhos para o céu e viu a 
glória de Deus, e Jesus de 

pé, à direita de Deus, 
At 7.55



Não se embriaguem com 
vinho, que leva à
libertinagem, mas 

deixem-se encher pelo 
Espírito,          Ef 5.18



�� - Seu Caráter:

Cheio de graça



8 Estêvão, homem cheio 
da graça e do poder de 
Deus, realizava grandes 

maravilhas e sinais entre o 
povo. 



�� - Seu Caráter:

Cheio de poder



8 Estêvão, homem cheio 
da graça e do poder de 

Deus, realizava grandes 
maravilhas e sinais entre 

o povo. 



�� - Sua ação:

Preparado



9 Contudo, levantou-se oposição 
dos membros da chamada 

Sinagoga dos Libertos, dos judeus 
de Cirene e Alexandria, bem como 
das Províncias da Cilícia e da Àsia. 

Esses homens começaram a 
discutir com Estêvão, 



10 mas não podiam 
resistir à sabedoria e 
ao Espírito com que 

ele falava. 



11 Então subornaram 
alguns homens para 
dizerem: “Ouvimos 

Estêvão falar palavras 
blasfemas contra Moisés e 

contra Deus”. 



12 Com isso agitaram o 
povo, os anciãos e os 

mestres da lei. E, 
prendendo Estêvão, 

levaram-no ao Sinédrio. 



14 Pois o ouvimos dizer que 
esse Jesus, o Nazareno 

destruirá este lugar e 
mudará os costumes que 

Moisés nos legou”. 



Antes, santifiquem a Cristo como 
Senhor em seus corações. 

Estejam sempre preparados 
para responder a qualquer que 

lhes pedir a razão da esperança 
que há em vocês. 

1Pe 3.15



�� - Sua ação:

Coragem



9 Contudo, levantou-se oposição 
dos membros da chamada 

Sinagoga dos Libertos, dos judeus 
de Cirene e Alexandria, bem como 
das Províncias da Cilícia e da Àsia. 

Esses homens começaram a 
discutir com Estêvão, 



12 Com isso agitaram o 
povo, os anciãos e os 

mestres da lei. E, 
prendendo Estêvão, 

levaram-no ao Sinédrio. 



29 Agora, Senhor, considera as 
ameaças deles e capacita os teus 

servos para anunciarem a tua 
palavra corajosamente. 30 Estende 

a tua mão para curar e realizar 
sinais e maravilhas por meio do 
nome do teu santo servo Jesus”. 

At 4
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13 Ali apresentaram falsas 
testemunhas que diziam: 
“Este homem não pára de 

falar contra este lugar 
santo e contra a lei. 



15 Olhando para ele, todos 
os que estavam sentados 
no Sinédrio viram que o 

seu rosto parecia o rosto 
de um anjo. 


