Casas Abertas
Estudos Diversos
Evide ncias da Plenitude do E.S. - FIDELIDADE (Parte 1)
Introdução
Gl 5:22-23 Mas o fruto do Espírito é
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amor
Alegria
Paz
Paciência
Benignidade
Bondade
Fidelidade
Mansidão e
Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.

FIDELIDADE, algumas versões dizem "fé", mas certamente esta versão é mais
correta. Descreve a pessoa que é digna de confiança, no Novo Testamento descreve
uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e
com as coisas divinas. Geralmente com a ideia de confiança e fervor santo nascido da
fé e unido com ela.
Vejamos o que Jesus nos diz sobre a fidelidade antes da sua volta:
Lc 18:1 Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrarlhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar.
Lc 18:2 Ele disse: "Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem
se importava com os homens.
Lc 18:3 E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a
ele, suplicando-lhe: ‘Faze-me justiça contra o meu adversário’.

1

Lc 18:4 "Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo:
‘Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens,
Lc 18:5 esta viúva está me aborrecendo; vou fazer-lhe justiça para que ela
não venha me importunar’ ".
Lc 18:6 E o Senhor continuou: "Ouçam o que diz o juiz injusto.
Lc 18:7 Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele
dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Jesus encorajou a oração incessante
daqueles que "clamam dia e noite" mas condenou os fariseus, que pensavam que
"pelo seu muito falar serão ouvidos" Mt 6:7)
Lc 18:8 Eu lhes digo: ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o
Filho do homem vier, encontrará fé (FIDELIDADE) na terra? " A pergunta não visa
uma resposta, implica que a fé será escassa. As palavras de nosso Senhor predizem
uma piora geral das condições espirituais (FIDELIDADE) no mundo antes de sua volta.
Porque Deus não nos responde imediatamente? A razão é que Ele é
longânimo para com os nossos opressores. Deus é FIEL e FIEL à sua longanimidade! A
longanimidade gera oportunidade de salvação! Enquanto Deus é longânimo com seus
opressores, você é FIEL a Ele?
Creia! Deus de santidade, o Justo Juiz, responderá ao clamor incansável Seu
povo!.

Quando o Galo canta!
Quando criança lembro-me sempre despertar ao som dos vários galos!
Mas o caso fala que veremos, é de um despertar diferente, após o canto do
galo!
Lc 22:31 "Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo.
Lc 22:32 Mas eu orei por você, para que a sua fé (FIDELIDADE) não
desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos".
Lc 22:33 Mas ele respondeu: "Estou pronto para ir contigo para a prisão e
para a morte".
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Lc 22:34 Respondeu Jesus: "Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante
hoje, três vezes você negará que me conhece".

Satanás vos reclamou (Lc 22:31);
"E ele (o diabo) te obteve, pedindo". Ele teve a permissão de fazer um teste
no apóstolo, tal como no caso de Jó (Jó 1.12; Jó 2.6).
● Jó, do início ao fim de seu peneirar terminou seus dia em
FIDELIDADE a Deus! Jó 42:12b O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais
do que o início.
Jesus orou especialmente por Pedro.
Após tantos dissabores na vida, você continua FIEL? Ou sua FIDELIDADE
depende dos bons ventos de mar da vida?
Quando peneirados, sobre seus vãos nos saem:
● A saúde, sua ou de familiar;
● A segurança financeira
● A paz;
● A confiança abalada e etc.
...qual é sua reação! Fidelidade a Deus ainda que de mim corra sangue?
Talvez, vivo em sua memória auditiva (o cantar do galo) Pedro nos alerta:
1 Pe 5:8 (ACF2007) Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso
adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa
tragar! Qual foi a proposta dele?

“...Quando te converteres…” (Lc 22:32);
"...quando tiveres te voltado novamente...".
Confie no Senhor! Deus acredita em vocês a ponto de permitir combates
diários com Satanás, 1Pe 5:9 Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo
que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos
sofrimentos. Todos passam por coisas semelhantes, sua história não é a única!
Caiu, não se preocupe, ainda que certa batalhas sejam perdidas a guerra está
ganha! Seja FIEL!
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A única pessoa que se surpreende com suas quedas é você mesmo, disto duas
verdades:
●
●

Deus o amou...,
Jesus morreu...,
...pela História completa da sua vida! Não é porque você caiu que
Deus não o aguarda para retorno da FIDELIDADE perdida!
Se esta frase foi “o canto do Galo” para sua vida! Jesus o espera!

“...Afirmo-te, Pedro…” (Lc 22:33);
Após a ressurreição Pedro foi restaurado à liderança dos apóstolos na cena
registrada em Jo 21.15-17.
1Pe 5:10 O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória
eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os
restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces.
Vai passar, creia a restauração virá!
Embora Pedro tenha pecado, sua vida findou em FIDELIDADE a Deus!
Não importa como a como você caiu, Deus o espera para restaurar! E a
passos mais largos que anterior!
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