
 

 

 

PASTORAL DIEGO ROCHA. 

Recapitulando o desafio em ser fiel a Deus 
 
 
TEXTO: Atos 7.54-60 O Brasil atualmente é mundialmente conhecido pelos diversos escândalos referentes a 

corrupção. Aliado a isto, identifica-se as diversas testemunhas falsas que fazem discursos parciais visando o 
recebimento de dinheiro ilícito. O mundo carece de testemunhas fieis a Cristo. No dia 11 de março compartilhamos na 
SIPG a respeito de atitudes de uma testemunha fiel a Cristo. Como exemplo, citamos o personagem Estevão. Quero 
mais uma vez frisar a importância de sermos fieis a Cristo. 

Em primeiro lugar, a Escritura deve estar em seu coração. No verso de número 54, a Bíblia diz: “Ouvindo eles 
isto”. A expressão refere-se ao capítulo 7. Questionado quanto aos ensinos de Jesus, Estevão faz um apanhado histórico 
desde Abraão até Salomão. Ele mostra como muitos foram perseguidos devido a fé que possuíam, devido a fidelidade a 
Deus. “Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,para a educação na 
justiça, afim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra (II Tm 3.16-17). 
Vivemos em um momento de analfabetismo bíblico. Quantas vezes já lemos a bíblia toda? Mt 16.15: E disse-lhes: Ide 
por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estevão aproveitou aquele momento para expor fielmente 
a mensagem de Deus. (v.51). 

Em segundo lugar, precisamos agir com coragem em meio as perseguições. Em nosso país as pessoas não 
morrem por crerem em Jesus. Porém em todo o mundo muitos cristãos morrem cotidianamente. A igreja brasileira vive 
acuada. É necessário coragem para ser fiel. O que Estevão “perdeu”: bens, prestígio, liberdade, a vida. Escrevendo aos 
Romanos, o apóstolo Paulo afirma: Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. (Fp 1.21). Logo após a morte de 
Estevão, o texto diz que houve grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. 

Em terceiro lugar, precisamos perdoar os nossos ofensores. O perdão é um tema pregado por Jesus durante 
todo o período que esteve aqui na terra.“Então ajoelhando-se clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este 
pecado”. (últimas palavras de Estevão). A Bíblia nos ensina: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, 
perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. (Efésios 4:32). Suportem-se uns aos 
outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. (Colossenses 
3:13). 

Que o Senhor nos ajude a sermos fieis a Ele mesmo. Testemunhar apenas o que a Bíblia nos ensina e não o que  
agrada as pessoas ou dá ibope. Aquele que perseverar até o fim terá a coroa da vida. 


