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OLHE PARA O CÉU PARA SUPORTAR PEDRADA 

 Atos 7:55 Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de 

Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus; 56 E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do 

homem, que está em pé à mão direita de Deus. 

 Estamos na nossa quinta semana CEUS ABERTOS... 

 Certamente você tem algumas coisas para testemunhar... Porem o mundo não é só flores NE? 

 Hoje temos algo muito sério, importante, que requer muita atenção sua... 

 Vou começar por uma pergunta:  Você esta preparado para pedradas em sua vida ? 

 O Reino de Deus , não é uma tarefa facil. Somos por diversas vezes açoitados e apedrejados 

todos os dias durante nossa caminhada com Cristo .  

 E é sobre isso que o Espirito Santo gostaria de falar aos corações . Para isso vamos vamos ler 

alguns textos para você entender... No At 6:8 E Estêvão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios 

e grandes sinais entre o povo. 9 E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos 

libertinos, e dos cireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Asia, e disputavam 

com Estêvão. 10  E não podiam resistir à sabedoria, e ao Espírito com que falava. 

 "Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.” ( At 6:8)... 

 Existem pessoas que são sensíveis demais, chegam até a pensar que poeira é pedra. 

 Existem 3 motivos porque as pessoas se machucam e lançam pedras uma nas outras: 

 1) Inveja 2) Ciúme 3) Vingança 

 As pessoas não podem ser o que você é, ter o que você tem e fazer o que você faz. Por isto 

JOGAM PEDRAS! 

 ATIRARAM PEDRAS EM ESTEVÃO 

 • Atiraram pedras em Estevão porque ele era cheio do Espírito Santo, e aquelas pessoas não. 

 • Atiraram pedras em Estevão porque ele tinha a unção de Deus, e aquelas pessoas não. 

 • Atiraram pedras em Estevão, porque ele fazia grandes sinais, e aquelas pessoas não. 

 Atiram pedras em você porque o seu sucesso expõe fracasso dos outros. 

 Sucesso de Estevão, pois era cheio do Espírito Santo, expunha o fracasso daqueles que só 

tinham o conhecimento da lei. 

 SABE PORQUE POR QUE A PEDRA DÓI TANTO? 

 Uma pessoa que está longe de nós não pode nos atirar pedras e atingir-nos. Para nos atingir a 

pessoa tem que estar perto, gente do nosso relacionamento. Estevão foi apedrejado por gente de 

perto.  

 Entenda algo, Se desejo amadurecer, eu tenho que Olhar para o céus, fixar meus olhos em 

Cristo Jesus, para aguentar pedrada...  
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 COMO ESTAR PREPARADO PARA SUPORTAR AS PEDRADAS 

 1º) Estevão era cheio de Fé (At 6:8)– Vê o invisível, crer no impossível. Não é qualquer pedrada 

que desanima quem tem fé. 

 2º) Estevão cheio do Espírito Santo (At 7:55) – Para suportar as pedradas tem que ser cheio do 

Espírito Santo, cheio de Deus, aí você tem poder e autoridade para suportar as pedradas. Se 

você é cheio do Espírito Santo, o poder que está na sua vida, ameniza a pedrada. 

 3º) Estevão era diferente, pois estava transformado pelo poder do evangelho ( At 6:15) -Viram 

nele rosto de anjo. Você é diferente, por isso você reage diferente. 

 4º) Estevão dá um show de bíblia e conhecimento (At 7:2) – Ele entendeu o plano da salvação. 

O conhecimento da palavra nos faz, suportar as pedradas. Ele sabia que sua passagem na terra 

seria rápida, e sua morada eterna estava no céu. Só vence as atitudes contrárias quem tem o 

conhecimento. Ele sabia que sua passagem na terra seria rápida, e sua morada eterna estava no 

céu. Só vence as atitudes contrárias quem tem conhecimento. 

 Para suportar as pedradas da vida é necessário: fé, ser cheio do Espírito Santo, ser diferente, 

ter conhecimento da palavra de Deus e ter uma vida voltada para Deus. 

 5º) Estevão tinha uma vida voltada para Deus ( At 7:55) - Para onde você está olhando? Se você 

está olhando para quem está atirando pedras, vai guardar ódio.  

 Se tem uma ferida e fica olhando para ela o dia inteiro, a dor fica mais intensa. Estevão não 

estava olhando para quem atirava as pedras, e sim olhava para Deus. 

 Ele viu a glória de Deus. Se você estiver voltado para Deus verá a glória de Deus. Estevão viu o 

céu aberto ( céu aberto significa vitória, bênção, milagre). Se você olhar para Deus verá o céu 

aberto sobre sua vida. 

 Estevão vê o filho de Deus em pé. Em todas as passagens da bíblia se menciona Jesus assentado, 

mas aqui Ele está de pé. Jesus em pé quer dizer: Ele vai agir. Se você se voltar para Deus, verá 

Jesus agindo na sua vida. 

 PRÁTICA DE VIDA, MESMO EM MEIO A PEDRADA,  Atos 7:60 E, pondo-se de joelhos, 

clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. 

 Aprenda com Estevão: Seja cheio de Fé , busque o Espirito Santo, seja diferente e faça a 

diferença entre os seus , seja transformado pelo poder de Deus ,busque o conhecimento na 

Palavra de Deus e volte sua vida inteiramente a Deus  e assim você estara preparadissimo para 

receber as pedradas na sua vida  

 Mas lembre - se de algo muito importante ; quando você receber pedradas, tem que se 

preparar para perdoar os que atiram pedras. 

 Estevão liberou perdão libere voce tambem o perdão poi ele  fara com que as pedradas doam 

menos . 

 VAMOS ORAR, POR VOCÊ QUE ESTÁ EM MEIO A PEDRADAS! 


