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Padrões do Pentecoste
Capítulo 4
Lição de Áudio: Novo Testamento 34

Objetivo: Entender a mensagem de Estevão e apresentar o ministério de Saulo,
também conhecido como Paulo.

“Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a
glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: ‘Vejo o céu aberto e o Filho do
homem de pé, à direita de Deus’”.
Atos 7:55-56
Depois da nomeação dos primeiros diáconos no capítulo seis, lemos sobre a prisão de
Estevão, o surpreendente sermão que ele pregou para os líderes judeus em Jerusalém e
sobre sua morte. Depois de resumir com brilhantismo o Velho Testamento e de acusar os
líderes religiosos de rejeitar Moisés, os profetas e agora Jesus, Estevão foi apedrejado
pelos judeus.
Dois fatos importantes aconteceram depois da morte de Estevão. Deus usou sua morte
para impactar a vida de Saulo, um fariseu que mais tarde de tornaria o maior missionário,
apóstolo e mestre do cristianismo; e Ele usou a perseguição aos cristãos para espalhá-los
e os fazer levar o evangelho para regiões além de Jerusalém.
O Livro de Atos é realmente um “Pentecoste Perpétuo”, resultante da obediência da
igreja primitiva à Grande Comissão. O evangelho continuou a ser anunciado através do
poder do Espírito à medida que os cristãos se espalharam, ensinaram e seguiram Sua
liderança.
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1. Verdadeiro ou falso? O Livro de Atos é um “Pentecoste Perpétuo”.
2. Verdadeiro ou falso? Quase tudo no Livro de Atos é de alguma forma
relacionado à Grande Comissão.
3. Verdadeiro ou falso? Estevão era muito prático e quase não tinha dons pastorais.
4. Verdadeiro ou falso? O poder do Espírito veio sobre Estevão enquanto ele
pregava.
Assinale a melhor resposta para cada pergunta.
5. Qual é o principal poder por trás do ensino bíblico?
a. Os anos de estudo do pregador.
b. A preparação profissional do pregador.
c. O dom do Espírito Santo.
d. O número de ouvintes e o interesse deles.
6. Qual foi o tema da pregação de Estevão? (assinale as alternativas corretas)
a. A história de todo o Antigo Testamento
b. A importância de observar toda a lei do Antigo Testamento
c. O final do mundo e a volta de Jesus
d. O fato de Jesus ser o Messias rejeitado pelos líderes religiosos.
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7. Qual foi a reação dos líderes religiosos à pregação de Estevão?
a. Eles ficaram com raiva e o apedrejaram até a morte
b. Eles riram dele e depois o deixaram falando sozinho
c. Eles o prenderam
d. Eles concordaram com ele e se arrependeram dos seus pecados.
8. O que Saulo está fazendo quando o Livro de Atos o menciona pela primeira vez?
a. Ele estava defendendo Estevão
b. Ele estava apoiando aqueles que apredejaram Estevão e segurando a
capa deles.
c. Ele estava ouvindo o ensino dos apóstolos
d. Ele estava preso por pregar o evangelho.
1. O que foi que Saulo fez logo depois da morte de Estevão?
a. Ele se arrependeu dos seus pecados e foi batizado
b. Ele teve uma refeição com os apóstolos discutindo a fé cristã
c. Ele criticou todos os seus amigos pela maneira dura como trataram
Estevão
d. Ele perseguiu incansavelmente os cristãos
2. O que Saulo (ou Paulo) fez depois de ter um encontro pessoal com o Cristo
ressuscitado?
a. Imediatamente ele procurou os apóstolos para explicar o que tinha
acontecido
b. Com medo, ele se escondeu dos líderes judeus
c. Ele foi para Arábia, onde passou um tempo com Jesus
d. Ele participou de uma viagem missionária pregando as boas novas e
plantando igrejas
3. Quanto tempo Paulo passou se preparando para o seu ministério?
a. Três anos
b. Quatro anos
c. Quatorze anos
d. Todas as respostas acima são possíveis, uma vez que os estudiosos não
são unanimes na resposta, mas foi um período mínimo de três anos.

Estevão deu sua vida pela pregação do evangelho. Quanto você renunciaria para
seguir a Deus? Que tipo de sacrifício você acha que Deus espera que você esteja disposto
a fazer para servi-Lo?
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Era muito improvável que Paulo convertesse sua fé a Cristo. O que a sua
conversão tem a nos dizer sobre o poder de Deus em salvar? O que o seu ministério tem a
nos dizer sobre o tipo de gente que Deus escolhe para servi-Lo? Quem seria a pessoa
“improvável” de ser salva pela qual você poderia orar?
Anotações:
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