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Mensagem 17
Atos 7.54-8.1
Fernando Leite
02 – 03 – 2008 



51 “Povo obstinado, 
incircunciso de coração e 

de ouvidos! Vocês são 
iguais aos seus 

antepassados: sempre 
resistem ao Espírito Santo! 



52 Qual dos profetas seus 
antepassados não 

perseguiram? Mataram
aqueles que prediziam a vinda 
do Justo, de quem agora vocês 

se tornaram traidores e 
assassinos 



53 vocês, que 
receberam a Lei por 
intermédio de anjos, 

mas não a 
obedeceram”. 



54 Ouvindo isso, 
ficavam furiosos e 
rangiam os dentes 

contra ele. 



7 Que dizer então? Israel 
não conseguiu aquilo que 

tanto buscava, mas os 
eleitos o obtiveram. Os 

demais foram 
endurecidos,     Rm 11



8 como está escrito: “Deus 
lhes deu um espírito de 

atordoamento, olhos para 
não ver e ouvidos para 
não ouvir, até o dia de 

hoje”.”. 



9 E Davi diz: “Que a mesa deles 
se transforme em laço e 

armadilha, pedra de tropeço e 
retribuição para eles. 10 Que seus 
olhos se escureçam, para que não 

consigam ver, e suas costas 
fiquem encurvadas para sempre”. 



�� Frase:

Vejo o céu aberto...



55 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, 



11 “Quando vocês forem levados às 
sinagogas e diante dos governantes 

e das autoridades, não se 
preocupem com a forma pela qual 

se defenderão, ou com o que dirão, 
12 pois naquela hora o Espírito 

Santo lhes ensinará o que devem 
dizer”.      Lc 12



Se vocês são insultados por 
causa do nome de Cristo, são 

bem-aventurados, pois o 
Espírito da glória, o Espírito 

de Deus, repousa sobre 
vocês. 1Pe 4.14



55 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, 



56 e disse: “Vejo o 
céu aberto e o Filho 
do homem de pé à
direita de Deus”. 



�� Frase:

Recebe o meu...



57 Mas eles taparam os 
ouvidos e, gritando em 
alta voz, lançaram-se 

todos juntos contra ele, 



58 arrastaram-no para fora 
da cidade e começaram a 

apedrejá-lo. As 
testemunhas deixaram 

seus mantos aos pés de 
um jovem chamado Saulo.



59 Enquanto 
apedrejavam Estêvão, 

este orava: “Senhor 
Jesus, recebe o meu 

espírito”.     



Estou pressionado 
dos dois lados: 

desejo partir e estar 
com Cristo, o que é
muito melhor; Fp 1.23



�� Frase:

Não os consideres...



60 Então caiu de joelhos e 
bradou: “Senhor, não os 

consideres culpados 
deste pecado”. E, 

dizendo isso, adormeceu.



20 Então o Espírito de Deus apoderou-
se de Zacarias, filho do sacerdote 

Joiada. Ele se colocou diante do povo e 
disse: “Isto é o que Deus diz: ‘Por que 

vocês desobedecem aos mandamentos 
do SENHOR? Vocês não prosperarão. 
Já que abandonaram o SENHOR, ele 

os abandonará’“. 



21 Mas alguns conspiraram contra ele 
e, por ordem do rei, apedrejaram-no até

a morte no pátio do templo do 
SENHOR. 22 O rei Joás não levou em 

conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha 
sido bondoso com ele, e matou o seu 

filho. Este, ao morrer, exclamou:     
“Veja isto o SENHOR e faça justiça!” . 

2Cr 24



60 Então caiu de joelhos e 
bradou: “Senhor, não os 

consideres culpados 
deste pecado”. E, 

dizendo isso, adormeceu.
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Derrota ou vitória?



60 Então caiu de joelhos e 
bradou: “Senhor, não os 

consideres culpados 
deste pecado”. E, 

dizendo isso, adormeceu.



E Saulo estava 
ali, consentindo 

na morte de 
Estêvão.    At 8.1



a mim que outrora havia sido 
blasfemo, perseguidor e 
insolente; mas alcancei 

misericórdia, porque o fiz por 
ignorância e na minha 
incredulidade; 1Tm 1.13



Esta afirmação é fiel e 
digna de toda aceitação: 

Cristo Jesus veio ao 
mundo para salvar os 

pecadores, dos quais eu 
sou o pior.       1Tm 1.15



E quando foi derramado o 
sangue de tua testemunha 

Estêvão, eu estava lá, dando 
minha aprovação e cuidando 

das roupas dos que o 
matavam.        At 22.20


