
8 - ARREPENDIMENTO
NÃO RESISTIR AO ESPÍRITO SANTO



ATOS CAPÍTULO 6  
PARTE 2 

ATOS CAPÍTULO 7



PORQUE ESTUDAR ATOS É 
IMPORTANTE? 

ATOS CONTA A HISTÓRIA 
DAS ATITUDES DOS CRISTÃOS 
CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO



A falha do outro é sempre 
um teste para mim.  

Deus quer te ensinar algo 
através do erro do outro. 



A IGREJA  
passou pela primeira luta 

interna.  

Mas por serem cheios do 
Espírito venceram!



QUEM ERA ESTEVÃO?

• Atos 6:8 (NVT) 8 Estêvão, homem cheio de 
graça e poder, realizava milagres e sinais 
entre o povo.



• Atos 6: (NVT) 

• 9 Um dia, porém, alguns homens da chamada 
Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a 
discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de 
Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia.  

• 10 Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria 
e ao Espírito pelo qual Estêvão falava. 

• 11 Então convenceram alguns homens a mentir a 
respeito dele, dizendo: “Ouvimos Estêvão blasfemar 
contra Moisés, e até contra Deus”. 



LUCAS 21:14-15 (NVT)  
14 MAIS UMA VEZ LHES DIGO QUE NÃO SE 

PREOCUPEM COM O MODO COMO 
RESPONDERÃO ÀS ACUSAÇÕES CONTRA VOCÊS,  
15 POIS EU LHES DAREI AS PALAVRAS CERTAS E 

TANTA SABEDORIA QUE SEUS ADVERSÁRIOS 
NÃO SERÃO CAPAZES DE RESPONDER NEM 

CONTRADIZER.

LUCAS 12:11-12 (NVT)  
11 “QUANDO VOCÊS FOREM JULGADOS NAS 
SINAGOGAS E DIANTE DOS GOVERNANTES E 

DAS AUTORIDADES, NÃO SE PREOCUPEM COM O 
MODO COMO SE DEFENDERÃO NEM COM O QUE 

DIRÃO, 12 POIS O ESPÍRITO SANTO, NAQUELE 
MOMENTO, LHES DARÁ AS PALAVRAS 

CERTAS”.



• Atos 6: (NVT) 

• 12 Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres 
da lei, e Estêvão foi preso e levado ao conselho dos líderes do 
povo. 

• 13 As falsas testemunhas declararam:  
 
 “Este homem vive falando contra o santo templo e a lei de 
Moisés.  Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré 
destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos 
deixou”. 

• 15 Nesse momento, todos os membros do conselho olharam 
para Estêvão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo.



Atos 7: (NVT)  ABRAÃO 

• 1 Então o sumo sacerdote lhe perguntou: “Estas 
acusações são verdadeiras?”. 

• 2 Estêvão respondeu: “Irmãos e pais, ouçam-me! O 
Deus glorioso apareceu a nosso antepassado 
Abraão na Mesopotâmia, antes de ele se 
estabelecer em Harã, 3 e lhe disse: ‘Deixe sua terra 
natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe 
mostrarei’…



Atos 7: (NVT) JOSÉ 

• 9 “Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e 
o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus 
estava com ele 10 e o livrou de todas as suas 
dificuldades. Deus concedeu a José favor e 
sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e o faraó o 
nomeou governador de todo o Egito e 
administrador de seu palácio… 



MOISÉS 

• 22 Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era 
poderoso em palavras e ações. 

• 23 “Certo dia, estando Moisés com quarenta anos, resolveu visitar 
seus parentes, o povo de Israel. 24 Ao ver um egípcio maltratando 
um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. 25 
Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia 
sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. 

• 26 “No dia seguinte, visitou-os novamente e viu dois homens de 
Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles: 
‘Homens, vocês são irmãos; por que brigam um com o outro?’. 

• 27 “Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: 
‘Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? 



MOISÉS na sarça — o chamado de Deus após 40 anos no 
deserto 

• 32 ‘Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque 
e de Jacó’. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. 

• 33 “Então o Senhor lhe disse: ‘Tire as sandálias, pois você está pisando 
em terra santa.  

• 34 Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido 
seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de 
volta ao Egito’. 

• 35 “Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe 
perguntaram: ‘Quem o nomeou líder e juiz?’. Por meio do anjo que 
apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser 
líder e libertador.



MOISÉS no deserto — o povo rejeita a Deus 

• 36 Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora 
do Egito, pelo mar Vermelho e pelo deserto, durante quarenta 
anos. 

• 37 “Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: ‘Deus levantará 
para vocês um profeta como eu do meio de seu povo’.  

• 38 Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do 
povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no monte Sinai, e 
ali Moisés recebeu palavras que dão vida, para transmiti-las a nós. 

• 39 “Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. 
Eles o rejeitaram e, em seu íntimo, voltaram ao Egito.



O TABERNÁCULO VAI COM O POVO! 

• Atos 7:44-50 (NVT) 44 “Nossos antepassados levaram com 
eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com 
o modelo que Deus havia mostrado a Moisés.  

• 45 Anos depois, quando Josué comandou nossos 
antepassados nas batalhas contra as nações que Deus 
expulsou desta terra, foi levado com eles para seu novo 
território e ali ficou até o tempo do rei Davi. 

• 46 “Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para 
construir um templo permanente para o Deus de Jacó, 47 
mas foi Salomão quem o construiu.



 A DEFESA FINAL USANDO A PALAVRA DE DEUS 

• 48 O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos 
por mãos humanas. Como diz o profeta: 

• 49 ‘O céu é meu trono,  e a terra é o suporte de meus 
pés. Acaso construiriam para mim um templo assim 
tão bom?’, diz o Senhor. ‘Que lugar de descanso me 
poderiam fazer? 50 Acaso não foram minhas mãos 
que criaram o céu e a terra?’ (citando Isaías 66:1-2)



ESTÊVÃO COLOCA OS LÍDERES DE ISRAEL  
NO BANCO DOS RÉUS 

• Atos 7:51-53 (NVI-PT) 

• 51 “Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos! 
Vocês são iguais aos seus antepassados: sempre resistem 
ao Espírito Santo!  

• 52 Qual dos profetas os seus antepassados não 
perseguiram? Eles 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 lhe obedeceram”.



CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO…  

• Atos 7:54-60 (NVT)  

• 54 Os líderes judeus se enfureceram com a acusação 
de Estêvão e rangiam os dentes contra ele.  

• 55 Mas Estêvão, cheio do Espírito Santo, olhou 
firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu 
Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus.  

• 56 “Olhem!”, disse ele. “Vejo os céus abertos e o Filho do 
Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus!”



O PEDIDO FINAL DE ESTÊVÃO 

• Atos 7:57 NVT 

• 57 Eles taparam os ouvidos e, aos gritos, lançaram-se contra 
ele. 58 Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a 
apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os 
deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. 

• 59 Enquanto atiravam as pedras, Estêvão orou: “Senhor 
Jesus, recebe o meu espírito”.  

• 60 Então caiu de joelhos e gritou: “Senhor, não os culpes 
por este pecado!”. E, com isso, adormeceu.



Cristão CHEIO do  
Espírito Santo  

X  
Religiosos que RESISTEM 

ao Espírito Santo



QUEM RESISTE AO ESPÍRITO 
SANTO NÃO SE ARREPENDE

• Quem resiste ao Espírito Santo é ORGULHOSO  

• Quem é ORGULHOSO não se arrepende 

• Quem não se arrepende não experimenta a graça de Deus 

“Deus se opõe (resiste) aos orgulhosos,  
mas concede graça aos humildes”. - Tg 4.6



QUEM NÃO SE ARREPENDE 
NUNCA APRENDE

• ARREPENDIMENTO (METANÓIA - MUDANÇA DE MENTE) é a maneira 
pela qual nós aprendemos coisas novas 

• Somente quem é humilde aprende de outra pessoa 

• Orgulhosos sempre acham que sabem para onde estão indo 

Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou 
manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. 
Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve”. - Mateus 

11:29-30 (NVT) 



QUEM SE ARREPENDE É ENSINADO 
PELO ESPÍRITO SANTO E PROSPERA!

• Arrepende —> aprende —> vai em frente 

O orgulho termina em humilhação,  
mas a humildade alcança a honra. - Pv 11.2 

Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará 
em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará 

lembrar de tudo o que vos tenho dito. - João 14:26 



JESUS VEIO NOS DAR UMA VIDA 
QUE VALE A PENA SER VIVIDA 

UMA VIDA CHEIA DO ESPÍRITO 
SANTO 

NÃO RESISTA AO ESPÍRITO 
SANTO


