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Tema do mês: Fidelidade
Estudo para Células l

A Fidelidade como fruto do Espírito I

Fidelidade- no latim Fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso
com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável ,
honesto e verdadeiro.
A fidelidade como parte do fruto do Espírito, faz do cristão uma pessoa confiável e sua palavra
digna de crédito. Essa virtude torna o cristão capaz de manter-se fiel ao Senhor em quaisquer
circunstâncias.


O homem Fiel fará o correto, quer esteja sendo observado, quer não. Veja em Mt 25.14 -30



O fruto da fidelidade está relacionado à moral e à ética cristã, estabelecendo um padrão
bíblico de responsabilidade com as palavras e atitudes. Pv 10: 21, Pv 24: 17.



Através da fidelidade, nos tornamos diferentes dos outros que não temem a Deus. O Senhor
está procurando os fiéis para andarem com Ele e servi-lo SL 101:6



A fidelidade nos capacita a fazer o que o mundo não faz, este fruto do Espírito tem que ser
cultivado, cuidado com muito amor e dedicação .Rm. 12:11, Js.23:11



A fidelidade é uma virtude muito importante para um candidato ao ministério. 1° Tm 1:12



O homem fiel será coberto de bênçãos! Pv 28:20

Há alguns princípios importantes relacionados à fidelidade. Estes devem moldar o estilo de vida do
cristão e nortear seus relacionamentos.
3° Jo1:5

Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
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A fidelidade como fruto do Espírito II
Fidelidade no grego – pistis: Lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos
por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade.

Na semana passada falamos da fidelidade como fruto do Espírito. Hoje vamos ver algumas funções
desse fruto e como cultivar.
Não podemos esquecer que o fruto está ligado um ao outro, por isso temos que cultivar todos em
amor. Mas o fruto do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade,
a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio; contra estas coisas não há lei.
As funções da Fidelidade:
--- Equipa o crente a administrar os bens de Deus. “Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de
Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar.”
--- A fidelidade Faz entregar Isaque. “Sucedeu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão,
dizendo-lhe: Abraão! E este respondeu: Eis-me aqui.
Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho; o teu único filho, Isaque, a quem amas; vai à terra de
Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar.”
--- A fidelidade Faz o homem entregar sua vida. “E estes três, Sadraque, Mesaque e Abednego,
caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente.”
A fidelidade faz Glorificar a Deus. “ Falou Nabucodonosor, e disse: Bendito seja o Deus de
Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram
nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos, do que servir ou adorar a
deus algum, senão o seu Deus.
Por mim, pois, é feito um decreto, que todo o povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o
Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sejam despedaçados, e as suas casas sejam feitas um
monturo; porquanto não há outro deus que possa livrar desta maneira.

2

COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
Como cultivar a Fidelidade.
Ser fiel no que é pouco. Pouco não significa de menor importância.
Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou dois leptos, que valiam um quadrante.
E chamando ele os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais
do que todos os que deitavam ofertas no cofre; porque todos deram daquilo que lhes sobrava; mas
esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento.
Marcos 12:42-44
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito; quem é injusto no pouco, também é injusto no
muito. Lucas 16:10
Quando somos fiéis no pouco o Senhor nos coloca sobre o muito.
Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; sobre o pouco foste fiel, sobre muito te
colocarei; entra no gozo do teu senhor.
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
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Áreas que devemos ser fiéis.
Nessa semana falaremos de algumas áreas em que devemos ser fiéis, se entendermos o nosso papel
como servos no reino de Deus para o beneficio de reino e não somente nosso, seremos abençoados;
Não podemos nos esquecer de que fazemos parte do reino.
De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele; e, se um membro é
honrado, todos os membros se regozijam com ele.

Vejamos algumas áreas em que devemos ser fiéis.
--- No cumprimento dos votos a Deus. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprilo; porque não se agrada de tolo. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e
não pagares.
--- Com a esposa. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito? E por que somente
um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto guardai-vos em vosso espírito, e que
ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. ML. 2:15



Provérbios 5:18 Seja bendito o teu manancial; e regozija-te na mulher da tua mocidade.
Ef. 5:22 Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não as trateis asperamente.

--- Com o marido. Cl.3:18 - Vós, mulheres, estai sujeitas a vossos próprios maridos, como convém
no Senhor.
--- Com os funcionários. Colossenses 4:1 - Vós, senhores, dai a vossos servos o que é de justiça
e eqüidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu.
--- Com os patrões. Colossenses 3:22-24 - Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores
segundo a carne, não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas em singeleza de
coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos
homens,sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança; servi a Cristo, o Senhor.
Os nossos atos como cristãos faz toda a diferença onde estamos inseridos, não lar na escola no
trabalho na igreja etc.
Deu-lhes ordem, dizendo: Assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração
perfeito.
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
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A Fidelidade de Deus com a Sua Palavra.



Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem
jurasse, jurou por si mesmo. Hebreus 6:13



Deus não tinha ninguém maior em quem se fiar então se fiou em sua própria palavra.



Deus vela pela sua palavra.

E disse-me o Senhor: Viste bem; porque eu velo sobre a minha

palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12


Deus promete filho a Abraão.Gn15:1-6 e o comprimento: - O nascimento de Isaque. .Gn21:
1-5



A promessa do derramamento do Espírito Santo. Jl 2:28-29 e o cumprimento da promessa.
At 2:16-18



A promessa do Salvador. Is 7:14, 9:6 e o cumprimento da promessa. Mt 1:18-23

Nem a incredulidade pode aniquilar a fidelidade de Deus. Veja: ROM 3:3 Pois quê? Se alguns
foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus?
Vamos declarar a fidelidade do Senhor em nossas gerações.
Salmos 89:1 As benignidades do SENHOR cantarei perpetuamente; com a minha boca
manifestarei a tua fidelidade de geração em geração.
Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
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