
II – Estevão, herói até o fim 

 

Texto base: Atos capítulos 6, 7 e 8 (Líder leia o texto indicado várias vezes para que 

possa conta-lo com suas próprias palavras para as crianças). 

 

Hora da História: Vocês sabem o que significa “ser fiel”? Ser fiel significa ser sincero, 

ser leal, não ter a intenção de enganar, é nunca desistir. Será que somos fiéis? Nós 

conseguimos ser amigos o tempo todo? Conseguimos ficar sem enganar nossos amigos? 

E será que somos fiéis a Deus? Se alguém pedisse pra gente parar de acreditar e amar a 

Jesus, a gente pararia ou continuaria amando a Ele? 

 Havia na Igreja em Jerusalém um homem chamado Estevão. Ele amava Jesus de 

todo o coração e era muito fiel a Deus. Ele gostava de falar de Jesus para todo mundo. 

Você já falou de Jesus para alguém? Um dia ele estava falando de Jesus e uns homens 

maus ficaram muito bravos com ele. Mas ele não parou de falar de Jesus. Ele era fiel e 

jamais iria parar de amar a Jesus. 

Então os homens maus decidiram que iam mata-lo. Eles começaram a jogar 

pedras nele. E enquanto ele era apedrejado, Estevão fez uma oração muito especial para 

Deus dizendo “Deus, não leve em consideração o que eles estão fazendo. Eu perdôo eles 

e eu peço que o Senhor perdoe eles também”.  

Se um dia algum amiguinho enganasse você o que você faria (levar elas a 

refletirem sobre o perdão). Algum amiguinho já fez algo contra você? O que Jesus faria 

se estivesse em nosso lugar? O que Estevão faria se estivesse em nosso lugar? Será que 

é fácil perdoar? Alguma vez você já perdoou um amigo que fez algo errado contra 

você? 

 

 

Para Memorizar: “Senhor, não lhes impute este pecado. E, tendo dito isto, 

adormeceu” (Atos 7:60) 
 

Verdade Bíblica: Fidelidade a Deus e a importância do perdão. 

 

Aplicação Prática: Somos fiéis a Jesus em todo tempo? Praticamos o perdão quando 

somos ofendidos? 

 

Atividade com Aprendizado Bíblico: Líder faça dois grupos (ou mais se houver 

muitas crianças) e faça uma gincana bíblica com perguntas sobre a lição. Se eles já 

souberem ler, ou entre os que sabem, peça para que eles encontrem respostas no texto 

de Atos 6 e 7. Ex. procure no texto de Atos 7 onde está escrito que Estevão foi 

apedrejado até a morte. Ou pode fazer perguntas em tiras de papel colocar numa caixa 

encapada com enfeite e pedir para que cada criança pegue uma pergunta para responder. 

Se a criança acertar entregue um presente (um cartão, um lápis, um adesivo, etc). 
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