Casas Abertas
Estudos Diversos
Evide ncias da Plenitude do E.S. - FIDELIDADE (Parte 2).
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, certamente é a versão 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 idéia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé e unido com ela.

Deus é FIEL
A Fidelidade de Deus é revelada no Velho Testamento e no Novo Testamento.
Ex 34:6-7 “E passou diante de Moisés, proclamando: "Senhor, Senhor, Deus
compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de FIDELIDADE, que
mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado.
Contudo, não deixa de punir o culpado; castiga os filhos e os netos pelo pecado de
seus pais, até a terceira e a quarta gerações".”
Sl 86:15 Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito
paciente, rico em amor e em FIDELIDADE.
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2Tm 2:13 se somos infiéis, Ele permanece FIEL, pois não pode negar-se a si
mesmo.
A frase “Deus é FIEL” está em toda parte, carros, parachoque de caminhão, e
louvores com a frase “Tu és FIEL Senhor, FIEL a mim”1, mas a verdade é que Deus
não é fiel a ninguém! Quando Deus age em FIDELIDADE, Ele não está em sujeição a
alguém, Ele é simplesmente FIEL à Ele mesmo, “pois não pode negar-se a si mesmo.”
2Tm 2:13a

Servir a Deus com FIDELIDADE
Há muitos que servem a Deus de forma relaxada, querem relacionamento
com inFIDELIDADE. O que acontece quando há contínua inFIDELIDADE em um
relacionamento? Há alguma chance de se ter um relacionamento sadio, abençoado e
próspero em meio a inFIDELIDADE?
Então seja FIEL a Deus!
Atenda ao chamado de FIDELIDADE de Josué:
Js 24:14 "Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade (completo,
total, inteiro) e FIDELIDADE. Joguem fora os deuses que os seus antepassados
adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor.
Js 24:15 Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem
irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou
aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, eu e a minha
família serviremos ao Senhor".
Josué declarou sua Fidelidade ao Deus Vivo! Muitos tremem diante da clara
vontade de Deus! Não “jogar fora os deuses” ou qualquer outra coisa contrária a
Deus é infidelidade:
Ex:
●
●
●
●
●
●
●
1

Minha família toda é assim!
Nasci assim, morrerei assim,
Foi difícil conquistar isso,
Vou ter que negar toda minha história;
Custou caro;
Mas é tão bonito;
Mas ele(a) é tão legal;

TU ÉS FIEL Letra e música: William M. P. Runyan
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● Sou assim mesmo, e
● etc.
Mt 10:33-38

A Infidelidade
2 Cr 19:9 Deu-lhes as seguintes ordens: "Vocês devem servir com
FIDELIDADE e com coração íntegro (completo, total, inteiro), no temor do Senhor.
2 Cr 19:10 Em cada caso que chegar a vocês da parte dos seus irmãos
israelitas das outras cidades, seja caso de derramamento de sangue sejam questões
referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou às ordenanças, vocês deverão
adverti-los de que não pequem contra o Senhor; caso contrário a ira dele virá sobre
vocês e sobre eles. Façam assim, e vocês não pecarão.
A fidelidade é não pecar e advertir quem peca contra o Senhor!
Sl 62:12 Contigo também, Senhor, está a FIDELIDADE. É certo que retribuirás
a cada um conforme o seu procedimento .
Deus é FIEL em justa retribuição aos procedimentos:
●
●

Pecaminosos (seja na cruz ou no inferno, todo pecado será pago);
Santo! (Haverá galardão)

Sl 25:10 Todos os caminhos do Senhor são amor e FIDELIDADE para com os
que cumprem os preceitos da sua aliança. Não apenas o conhecimento na mente,
mas a prática! Uma conduta alinhada com a Palavra!

Implicações da Fidelidade
Sl 119:1 Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que
vivem conforme a lei do Senhor!
Sl 119:2 Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o
coração o buscam!
Sl 119:75 Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas, e que por tua
FIDELIDADE me castigaste.
Sl 119:76 Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu
servo.
A angústia pessoal de Davi, de maneira alguma invalida a justiça de Deus!
Seus castigos são inseparáveis de Seu propósito essencial de misericórdia, que agora
o sofredor orava para que tal propósito se tornasse um consolo para ele. (75-76).
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● Hb 12:5b - 7 Suportem, mantenham-se fiéis!
Sl 119:77-79 Outros, que tinham ficado perplexos devido a sua aflição,
compreendem a fidelidade de Deus a Sua Palavra e assim o apoiarão (vers. 79).
O propósito de Deus é sempre nos abençoar para eternidade!
Pv 28:20a “O FIEL será ricamente abençoado…”

Reflexão
Um caso paralelo desta expressão de “FIDELIDADE” é Tito 2:10b
● “...dando prova de inteira FIDELIDADE, para que em tudo
adornem (kosmeo - no original a palavra traz a ideia de - ornamentar,
embelezar com honra, atraente) a doutrina do Salvador nosso Deus.
A FIDELIDADE tem a graça de tornar a Palavra de Deus, atraente, Sua
FIDELIDADE pode adornar ao que Deus diz!
Ex: Certo homem converteu e três meses depois sua esposa estava no
gabinete pastoral. Queria para sua vida o que estava acontecendo na vida de
seu marido! Aquele marido, sem uma única palavra, foi adorno (Kosmeo) para
a Palavra de Deus e assim sua esposa rendeu-se a Deus!
A In-FIDELIDADE por sua vez pode comprometer a beleza, a atração da
Palavra de Deus, não que ela (Palavra) não tenha tal poder em si mesma. Pela
inFIDELIDADE você pode fazer uma falsa mancha, tornar baço (duvidoso) aos “olhos
de quem vê” a Palavra, podemos ser:
● Um vidro cristalino, limpo e puro para quem quer entender Deus,
ler Sua Palavra pelas janelas da vida, ou
● Um vidro sujo, fosco que impede a compreensão nítida da
verdadeira forma da Palavra de Deus.
Ex: Certo homem, cuja a esposa era crente declarou - “Para que ser
crente? como minha esposa? Nunca!” Por não ser como 1Pe 3:1-6, essa
esposa não pôde adornar (Kosmeo) a Palavra Deus diante dos olhos de seu
Esposo.
A FIDELIDADE de Deus é inabalável porque porque Ele é inabalável!
A FIDELIDADE de Deus não está sujeita:
●
●
●

Ao nosso humor;
Nossas crises financeiras; ou
Crises relacionais;
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Porque a sua FIDELIDADE é baseada nEle mesmo! 2Tm 2:13b “...Ele
permanece FIEL, pois não pode negar-se a Si mesmo.”
Portanto, se sua FIDELIDADE à Deus, tem como base
● Circunstâncias;
● Pessoas;
● Profecias;
● Seu humor ou de outros;
Provavelmente se decepcionou ou decepcionará.
❖ Rm 3:3-4 Que importa, pois, se alguns descreram?
Porventura, se alguns descreram, a incredulidade deles aniquilará a
FIDELIDADE de Deus? De maneira nenhuma! Seja Deus verdadeiro, e
todo homem mentiroso. Como está escrito: "De modo que são justas
as tuas palavras e prevaleces quando julgas"
Talvez você nunca aproximou-se de Deus pois a base estava errada: em
homens! Então venha! Se você desviou, estava junto, mas se afastou por erros
de homens, circunstâncias, arrependa-se!
Fundamente sua FIDELIDADE no Deus Inabalável!
Deus te abençoe.
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