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AULA 2 – O mensageiro fiel 

 

Vamos falar sobre Estevão, que foi fiel até sua morte não negou a Cristo em nenhum momento. 

Foi um dos sete homens escolhidos pelos discípulos para o serviço da igreja, Estevão era cheio 

de fé, do Espírito Santo, de sabedoria, de graça e poder. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Estêvão constituído diácono do Senhor, foi o primeiro a morrer pelo seu nome. O poder de Deus 
era incontestável sobre a sua vida, tanto em sua sabedoria quanto em seu semblante. 
A ousadia de Estêvão é uma marca do poder de Deus no mover apostólico. Homens como 
Estêvão têm em seu interior autoridade e força que os levam em ousadia a viver o poder de Deus 
de forma incondicional. 
 
Estudo Bíblia apostólica 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Atos 6:8 e 7:1; 60 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que sendo fiel, não precisa ter medo. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Para esta aula sugerimos 

 Uma caixa para contar a história, tirar imagens de acordo for contando a história. 
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MINISTRANDO: 

 
Vamos começar, olhem minha caixa, que legal né?!  
O que será que tem nela? Vamos ver? 
Olha que jovem forte, sabem o nome dele? É Estêvão. 
Depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, os seus 12 amigos ficaram cuidando do povo que 
amavam Jesus, mas tinha muita gente, eles sozinhos não estavam conseguindo cuidar de tanta 
gente. 
Então Estevão e mais seis amigos começaram a ajudar, eles trabalhavam bastante na igreja, 
limpavam o chão, ajudavam para que sempre ficasse tudo em ordem e ainda orava pelas 
pessoas, Estêvão era cheio do Espírito Santo, ele era muito fiel e nunca abandonou Jesus. 
Falava do seu amor a todos, mas, nem todos gostavam dele, achavam que ele estava pecando e 
falaram algumas mentiras sobre ele, ele deve ter ficado triste né?! Não é legal contar mentiras 
sobre as pessoas... 
Falavam tão mau de Estêvão, que levaram ele para fora da cidade e começaram a jogar pedras 
nele, jogaram muitas pedras, com muita raiva dele, porque acreditaram nas mentiras de que ele 
estava dando falsos testemunhos, aquelas pedras machucavam muito eles, deve doer né? 
Enquanto Atiravam as pedras nele, Estevão olhou para o céu e viu Deus e Jesus, um do ladinho 
do outro, ele sentiu uma paz muito grande, mesmo com aquelas pedras machucando ele. E 
mesmo assim ele nunca mudou de ideia, mesmo doendo, e morrendo de tantas pedras que 
jogavam nele, ele não deixou de falar do amor de Jesus, foi fiel até morrer. 
 
Ele se foi fiel em todo momento, ele poderia ter pedido para pararem né? E fazer o que aqueles 
judeus queriam que era que ele deixasse de seguir e falar de Jesus. 
Estêvão nos ensina a ser fiel e confiar no Senhor, sem medo, porque Ele nos honrará. 
 
ORAÇÃO: 

 
Senhor Jesus, eu quero ser fiel assim como Estevão foi e te servir sem medo, porque sei que o 
Senhor cuida de mim, amém! 
 
VERSÍCULO: 

 
[...] Quem ficar firme até o fim será salvo. Mateus 24:13 
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ATIVIDADE  

 

 Vamos perder o medo de sensações novas: um tapete com algumas sensações, uma 

diferente da outra, para colocarem as mãozinhas... Coloque algodão, gelatina, macarrão, 

massinha de modelar, feijões, tampinhas, lixas, tecidos, etc... 

 
 

 Caixa surpresa, com elementos com texturas e tamanhos diferentes: 

  
 
 
LEMBRANCINHA: 

 
 Com a fitinha para usar como chaveiro ou marcador de pagina. Explique que é para 
lembrar-se do amor e fidelidade de Jesus. 
 

                 
Boa aula!  


