
 

Fevereiro - Fidelidade 
 “O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 
 

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): 

 
 A fidelidade gera em torno da confiança, Abraão confiou fielmente em Deus, e viveu honra, 
prosperidade. 
Rute foi fiel a Noemi e a Deus, e viveu restituição. 
Hoje vamos falar de Estevão, foi o primeiro a morrer pelo nome de Jesus, o poder de Deus era 
incontestável sobre a vida dele, tinha uma sabedoria do Espírito Santo, e foi fiel até o fim. 
Quando estava ali no Sinédrio, perante as falsas testemunhas e a acusadores, ele agiu com 
grande sabedoria e unção, demonstrou ser alguém inteligente. 
Quando somos fiéis, buscamos conhecer na profundidade aquele a quem escolhemos ser fiel. 
Quantas vezes, titubeamos diante das situações que nos expõe? E nos escondemos por medo, 
abrimos mão, e deixamos de ser fiéis. 
Estevão não hesitou em nenhum momento, ministrou todos ali, de forma fiel a Deus e a suas 
escolhas.  
Nunca abra mão do seu chamado, permaneça fiel, e Deus te mostrará a glória Dele. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Atos 6.8-14/ Atos 7 
 

OBJETIVOS: 

 
 Mostrar a importância de estudarmos a palavra de Deus, sermos fiéis a Deus até nos 

momentos de vergonha e difíceis. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Crianças que se ficam estagnadas por se sentirem acuadas ou até com vergonha de declarar ser 
evangélica. Às vezes por querer fazer parte de um grupo e ser aceita por todos. 
Que nessa aula elas entendam que ser fiel como Estevão vale muito mais. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1-FIDELIDADE –  
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Faça um painel ou caixa com vários espaços vazados, ou formas desenhadas (quadrados, 
círculo....) e em outro local colocar as peças que se encaixam nos espaços ou nas figuras 
desenhadas.  Entre as figuras no painel/ caixa, colocar a forma de coração, porém está não terá 
uma peça para ser colocada. 
Pedir para as crianças encontrar as formas e colocar no lugar que se encaixa. 
Quando terminarem as peças, verão que está faltando a do coração. Escute as indagações!! 
 
Então inicie a aula e diga que depois terão um tempo para procurar. 

 
 
Vamos lá! 

 
MINISTRANDO: 

 

Muito bom começar nossa aula brincando, mas essa brincadeira tem um significado, vamos 
refletir... cada peça se encaixou no seu formato não é mesmo? Vocês poderiam ter colocado o 
quadrado no lugar do circulo? Iria se encaixar? Iria danificar a forma? Faça os refletir.... Cada 
coisa em nossa vida tem seu lugar: família, escola, amigos, porém a Fé deve ser apenas em 
Jesus! Nossa fidelidade é para Ele. E isso até o fim da vida. O Espírito Santo nos ajuda a sermos 
fiéis à Deus! 
Sabem que na Bíblia teve um homem que foi fiel, se manteve firme até o fim? O nome dele era 
Estevão, ele era um homem muito sábio, era um oficial da igreja muito fiel, era um diácono, 
inteligente, gostava de estudar, principalmente a palavra de Deus. 
Certo dia, alguns ficaram com raiva dele e com inveja dele, afinal ele era inteligente e falava 
fielmente de Jesus, quiseram fazer com que ele passasse vergonha. 
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo começou a contar histórias de homens fiéis. Ele não tinha 
medo de falar de tudo o que ele aprendeu sobre a Bíblia e sobre Jesus. 
Aqueles homens ficaram muito bravos, começaram a ranger os dentes de raiva. 
Estevão olhou para o céu e estava tão cheio do Espírito Santo, que ele viu a Glória de Deus e 
Jesus. Na mesma hora, aqueles homens foram pra cima dele e o colocaram para fora da cidade, 
e o apedrejou, ele pediu para Deus que perdoasse a cada um e adormeceu. 
Quando somos fiéis a Deus, vemos a sua glória, e somos cheios do Espírito Santo. 
A fidelidade nos faz ser melhores. 
Vamos procurar o coração que está faltando?  (o coração deve está escrito Jesus).  
Vejam esta escrito Jesus, (faça um link e já comece a ministraçao da ceia) Ele é fiel e nada faz a 
forma dele mudar, Ele perdoa os nossos pecados e através do seu Espírito nos ensina a sermos 
fieis. 
Vamos orar? 

 
 

ORAÇÃO: 

 
Senhor Jesus quero hoje ser como Estevão, ser fiel a ti, e nunca ter vergonha de estudar e 
buscar mais e falar do seu amor. Quero hoje, aprender a ser cheio do Espírito Santo, em 
nome de Jesus. Amém. 
 
VERSÍCULO: 

Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a gloria de Deus e Jesus, que 
estava a sua direita. Atos 7. 55 
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1. Estevão foi escolhido para quê? 

2. Ele foi o primeiro a fazer o que por Jesus? 

3. Isso demonstrou que ele foi  ---------até a morte. 

4. Como Estevão morreu? 

5. O que Estevão viu quando estava sendo apedrejado? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Estevão se entregou como oferta, não se importou se tinha muito ou pouco, para ele importava 
falar de Jesus e sempre ter uma oferta de amor. 
Hoje vamos entregar nossa oferta de amor. 
 

ATIVIDADE  

 

Vamos brincar!! Ser fiel nos passos de Jesus. Faça um caminho como o da imagem e boa 
diversão. 
 

 
 

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!  


