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seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

estevão – um homem cheIo do espírIto santo

O que é para si ser cheio do Espírito 
Santo?

O que mais admira na história de 
Estevão?

Já alguma vez se sentiu cheio do 
Espírito Santo?

O que devemos fazer para que 
possamos ficar cheios do Espírito 
Santo?

Atos 6 conta-nos que houve um descontentamento na igreja de 
Jerusalém que deu lugar a uma murmuração que colocava em risco 
a unidade da igreja. Por orientação dos apóstolos, a igreja de Jeru-
salém decidiu escolher sete homens de boa reputação, cheios do 
Espírito Santo e de sabedoria (Atos 6:3) para acudirem aos mais ne-
cessitados da comunidade. Estevão foi um desses homens. Lucas 
refere que Estêvão era cheio fé e graça (Atos 6:5) cheio de poder 
e através de quem eram feitos milagres entre o povo (Atos 6:8). 
Este homem era uma referência na comunidade pela sua fé, teste-
munho e obras. Mas ninguém pode ser cheio de sabedoria, graça e 
fé sem que o Senhor seja com ele. Ninguém tem poder intrinseca-
mente para operar milagres, é necessário que seja fortalecido com 
um poder sobrenatural que só Deus pode dar. Creio que o segredo 
da vida de Estêvão é o facto de ele ser cheio do Espírito santo. De 

forma continuada, Estevão vivia na plenitude do Espírito do Senhor. Isso revela-nos que este homem devia ter 
uma enorme fome e sede de Deus. Mais do que qualquer coisa na vida, Estevão investia no seu relacionamento 
com o Senhor e Deus tomava o seu espírito, a sua mente e o seu coração. Daí que toda a vida de Estevão revelas-
se uma dependência e intimidade de Deus que era visível nas suas ações.
A plenitude do Espírito vê-se na vida de Estevão, pelo menos, em quatro evidências.
Primeiro, pela boa reputação.  A ideia do texto é a de que ele era uma testemunha de Jesus íntegra e confiável. A 
boa reputação não provinha de uma educação ética, mas de uma relação de proximidade com Jesus.
Em segundo lugar, a plenitude do Espírito manifestava-se na sabedoria, ousadia e unção com que Estevão falava. 
Perante um julgamento “cozinhado”, com intervenção de testemunhas falsas, Estevão pregou o evangelho com 
ousadia, não deixando de acusar aqueles que o julgavam de serem resistentes ao Espírito, traidores e assassinos 
de Jesus; “…vós sempre resistis ao Espírito Santo; assim como fizeram vossos pais...Eles mataram os que ante-
riormente anunciavam a vinda do Justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos...” (Atos 7: 52-54). 
A verdade de Deus estava continuamente nos lábios de Estevão, mesmo que a situação pudesse levá-lo a uma 
condenação à morte.
A terceira evidência da plenitude do Espírito em Estevão é o facto deste homem de Deus ver milagres acontece-
rem na sua vida. No momento mais tenso da sua vida, “no vale da sombra da morte”, o Senhor Jesus abriu-lhe os 
céus para que pudesse ver a Sua presença e a glória de Deus; “Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, 
em pé à destra de Deus” (Atos 7:56).
A quarta evidência da plenitude do Espírito em Estêvão é a misericórdia. Ao ser apedrejado, Estêvão clamou 
perdão para os seus assassinos; “Senhor, não lhes imputes este pecado! Com estas palavras, adormeceu.” (Atos 
7:60). Se existe um sentimento que puxa pela força da nossa carne é a injustiça. Não é normal uma pessoa ser 
humilhada, condenada e violentamente apedrejada e, ainda assim, ter misericórdia pelos seus assassinos. Jesus 
foi capaz de fazê-lo e Estevão imitou o Mestre, pois tinha em si o mesmo Espírito. O amor, a misericórdia e a graça 
são manifestações da presença de Deus que, mesmo em circunstâncias limite, estão presentes na vida daqueles 
que vivem na dependência do Senhor.

Pr. Rui Sabino



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela reuniões presenciais e on-line. 

Pelo Concerto EVM. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Pelo Seminário em final de semestre e preparação para o próximo ano. 

Pelos nossos estudantes e professores em final de ano lectivo. Estudantes em exames. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos, pelo esforço de ajuda aos 
refugiados. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 
Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Campo de Férias
Este ano voltaremos a realizar o Campo de 
Férias na Escola Básica n.2 de Queluz. Ore 
por este evento e pelas crianças que vão 
participar!
Dias 05 a 08 de Julho - 14h às 18h
Mais informações: Pr. João Ribeiro ou João 
Yanga.

Assembleia Geral
Dia 09 de Julho pelas 15h30 teremos Assem-
bleia Geral no salão principal da Igreja.
É importante a participação de todos os 
membros.


