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MOMENTO DA VISÃO
Nós já falamos sobre o amor, a alegria, a paz, a paciência, gentileza e a bondade. Hoje nós estudaremos sobre
a prática da fidelidade. Ser fiel, ser digno de confiança, ser constante, ser uma pessoa de quem podemos
depender.
QUEBRA-GELO
Pergunta na sua célula:
1. Você se considera uma pessoa fiel?
2. Como você se sentiu quando uma pessoa de seu relacionamento lhe foi infiel?
TEXTO: Gálatas 5:22-23
INTRODUÇÃO:
 A fidelidade é uma qualidade rara. Quando você depende de uma pessoa infiel, nunca pode relaxar. Você
sempre pensa: Será que ela não vai me decepcionar novamente? Por vezes, procuramos fidelidade nos
outros, e nos esquecemos de nós, no corre-corre da vida moderna. Quem pode contar com você? Nós?
Deus? Sua reputação é confiável? Deus também deseja que sejamos fiéis em nossos relacionamentos e
com nossos recursos.
 PARA TER UMA VIDA DE FIDELIDADE:
1. CUMPRA SUAS PROMESSAS
 Pv 25.14 - “Como nuvens e ventos que sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu.”
 Coisas pequenas como “vou depositar hoje” ou mesmo “te ligo amanhã”, “assim que chegar te dou uma
resposta”. Se você não for fiel nas coisas pequenas quem vai garantir que será nas grandes? Cumpra sua
palavra. Promessas não cumpridas geram ressentimentos.
 “É uma armadilha consagrar algo precipitadamente, e só pensar nas consequências depois que se fez o
voto.” Provérbios 20.25
 Cuidado com suas promessas! “É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir.” Eclesiastes 5.5
 Quando você for confiável, não precisará convencer as pessoas disto! Não terá que dizer: “Eu juro”. Jesus
disse que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não (Mt 5.37).
2. PERMANECA AO LADO DE AMIGOS EM QUALQUER SITUAÇÃO
 Pv 17.17- “O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade.”
 Cultive a lealdade pessoal, uma pessoa fiel sempre ficará ao lado dos seus amigos, mesmo que não aprove
seus erros. Jesus sempre ficou ao lado dos seus amigos. Podemos contar com os amigos fiéis nas crises,
nas lutas, nos medos. A quem você é leal? Alguém pode contar com você? Quem? Eles sabem disso?
Fique ao lado dos seus amigos!

3. GERENCIE SEUS RECURSOS FINANCEIROS COM ZELO
 Lc 16.11 - “Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio,
quem lhes confiará as verdadeiras riquezas?”
 Se você quiser ser fiel, precisa ser administrador fiel dos seus recursos, nunca servo deles, e jamais eles
podem ser seu ídolo. Tenha uma relação saudável com seus recursos, geralmente os avarentos não têm
amigos, porque amam mais os recursos que as pessoas. Guarde esta palavra no teu coração: “Se você
não for fiel nos recursos materiais, Deus não vai lhe conceder recursos espirituais!”
 Você é fiel dizimista? Seus recursos estão disponíveis para Deus usar? Você paga suas contas em dia?
Você cobra juros do teu irmão?
4. FAÇA TUDO COM CORAÇÃO DE SERVO
 Cl 3.23 - “Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens.”
 Como o seu trabalho pode afetar sua fidelidade? Disse Jesus: “Quem é fiel no pouco, também é fiel no
muito.” (Lc 16.10), sua fidelidade pode ser afetada por causa de coisas pequenas na vida.
 Quando você pode fazer mais para o seu patrão e não faz, quando você não faz o melhor propositadamente,
isto é infidelidade ao Senhor, e não só ao seu patrão. Os cristãos devem ter sempre a melhor reputação em
seu trabalho!
Lembre-se: “Nem todos podemos ser brilhantes, mais todos podemos ser fiéis” (Pr. Rick Warren) E a fidelidade
é o que conta para Deus, por isso, utilize seus talentos com o coração em Deus.
CONCLUSÃO
 Quem pode contar com você? Alguém pode contar com você? “Com isso todos saberão que vocês são
meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros.” João 13.35
 Uma maneira de expressar amor é na fidelidade com os outros. Se estiver cumprindo sua promessa,
honrando seu casamento, tendo um compromisso com sua igreja, esforçando-se no seu trabalho ou sendo
leal com os seus amigos, Deus vai honrar sua fidelidade. Jesus deixou-nos na responsabilidade do Seu
negócio aqui na terra, e um dia vai voltar. Quando voltar, vai nos encontrar fiéis?

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.”
(Apocalipse 2:10)

MOTIVOS PARA ORAÇÃO:
Oremos:
 Pelas células e suas multiplicações.
 Pelos líderes.
 Pelos enfermos.
 Por Lucas Fonseca - que está fazendo Jocum no Acre – e agora se encontra em Arequipa-Peru. Onde
há muita bruxaria e idolatria.
 Por Jhonatas – por ele e pelos missionários que o acompanham pois estão passando por momentos
de muita opressão.

