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Fruto do Espírito – Fidelidade  – Gl. 5.22 
Introdução: 
 Até agora já examinamos as características de amor, alegria, paz, paciência, benignidade e bondade no FRUTO DO 
ESPÍRITO, neste mês vamos analisar sobre a fidelidade. Talvez você esteja dizendo: “Não tenho certeza se vou conseguir assimilar e 
praticar mais coisas, pois nem sei se assimilei o que já estudei...” Não se preocupe, o fruto do Espírito é assim, essas qualidades são 
interligadas, elas crescerão juntas na sua vida, apenas esteja atenta ao que o Espírito lhe mostrar, ao que Ele lhe falar, reestude aquilo 
que já foi ministrado a você na célula, com certeza o Senhor te ajudará a praticar estas bênçãos. Vamos tratar então da tal fidelidade: 

Desenvolvimento: 

 Quando falamos de fidelidade vem uma pergunta em nossa mente: “As pessoas podem contar comigo?” Ou será 
que fidelidade é para os idosos, os aposentados, aqueles que já prestaram seus serviços? O que significa ser fiel?  
Significa ser constante, pessoa de quem se pode depender. Fidelidade é uma qualidade rara, veja o que a Bíblia 
diz em Pv. 20.6. 

 Porque a fidelidade é tão importante na vida cristã?  Devemos ser fiéis porque Deus é fiel, veja Sl 33.4, 
Deus deseja que sejamos iguais a Ele, então precisamos aprender a ser fiéis. Analise que a fidelidade torna a vida 
mais fácil. Quantos problemas você já teve porque foi infiel? Veja isso em Pv. 25.19, lá diz que pessoas infiéis 
são um sofrimento como a dor de dente. Quando dependemos de uma pessoa infiel nunca conseguiremos relaxar, 
sempre estaremos pensando assim: “-Será que ela vai me decepcionar de novo?”. Trabalhar com pessoas 
inconstantes, infiéis, é extremamente frustrante e desgastante. 

 Você já percebeu como nós procuramos fidelidade nos outros, queremos que o jornaleiro seja fiel, que o 
entregador de pizza cumpra aquela meia-hora que prometeu, queremos que o correio funcione como um relógio, 
e sempre que uma dessas coisas não acontece, logo reclamamos e esbravejamos: “-Eu estou pagando por isso, 
exijo fidelidade...”  

 Quero lhe perguntar algo: “-Quem pode contar com você? Você tem reputação de ser confiável? Alguém 
que o conhece bem, apostaria a vida na sua fidelidade.” Podemos ser talentosos, educados, criativos, mas se não 
formos confiáveis, nossos talentos não valerão de nada. 

 Outro motivo para sermos fiéis é que Deus recompensa a fidelidade, isso está registrado em Mateus cap. 
25, pois seremos julgados mediante a nossa fidelidade a Deus e ao nosso próximo. Deus quer que sejamos fiéis 
em nossos relacionamentos e com nossos recursos.   

Quero compartilhar com você oito dicas práticas sobre como podemos ser fiéis, pratique a fidelidade com 
seus amigos, com sua família e principalmente com o Senhor Jesus. Tenho aprendido uma coisa: desobediência 
sempre traz conseqüências desagradáveis, fidelidade sempre trará recompensas. 

1)  Cumpra suas promessas: Ver Pv. 25.14 
 Você conhece pessoas que dizem que vão fazer as coisas e não fazem? Talvez você seja uma dessas 
pessoas, então cuidado, você pode cair em descrédito, como diz o versículo acima você pode ser comparado à 
nuvem e o vento que não trazem chuva, só prometem.  
 Você já disse à alguém que depois telefonaria e não o fez? Você já disse: “-O cheque já está no banco”  
antes mesmo de deposita-lo? Você já disse assim: “devolvo logo” e nunca mais devolveu? Isso acontece muito 
com coisas pequenas tipo livros, cds, etc. As vezes nós fazemos promessas para pessoas só para elas pararem 
de amolar a gente, isso acontece muito na família, com esposa(o) e filhos, mas quando prometemos algo, isso 
fica registrado na mente das pessoas, elas esperam e contam com a realização daquilo que falamos. Então preste 
atenção quando falar alguma coisa em nível de promessa, a Bíblia nos ensina isso em Pv. 20.25. Você sabe qual 
é o problema número 1 entre pais e filhos? É o ressentimento, e a causa número 1 do ressentimento são 
promessas não cumpridas, veja o que a Bíblia diz em Eclesiastes 5.5: “melhor é que não votes do que votes e não 
pagues”. Entendeu? 
 Se somos confiáveis não precisaremos fazer propaganda, se dissermos sim as pessoas acreditarão em nós, 
não precisarei dizer “eu juro”. Eu simplesmente cumprirei minhas promessas. Creia que com o tempo a sua 
história falará por si mesma. 
2) Respeite seu casamento: 
 Ao se casar, os noivos trocam alianças em sinal do compromisso de fidelidade. Fidelidade no casamento 
não é só não cometer adultério, qualquer coisa que entre em prioridade ao meu casamento é uma infidelidade, 
tipo esporte, trabalho, atividades comunitárias, televisão, etc... Tem gente que tem um caso de amor com o 
trabalho, com a televisão. Uma certa feita,  uma irmã que não saia da Igreja, era de segunda a segunda, o marido 
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se sentia traído pela igreja, por isso não gostava nem de falar em igreja. O nosso relacionamento com nosso 
cônjuge só deve ser precedido pelo nosso relacionamento com Deus, leia em Hebreus 13.4, lá diz que digno de 
honra seja o matrimônio, então honre seu casamento, encare-o com seriedade e fidelidade. A pessoa que você 
ama pode contar com você? Honre seu casamento, afinal de contas quando você fez aliança com seu cônjuge 
você fez também com Deus. 

3) Utilizar nossos talentos: 1 Pe 4.10 

 O Senhor nos deu algumas qualificações espirituais, alguns talentos, alguns dons, isso foi um 
investimento tremendo de Deus em nós, e quando alguém investe, ele quer retorno, se nós não usarmos nossos 
talentos com fidelidade, poderemos deixar de abençoar vidas que Deus está contando conosco para serem 
abençoadas. Deus decidiu contar conosco no propósito de salvar o mundo, para isso nos capacita e conta com 
nossa fidelidade. Nós não precisamos fazer coisas espetaculares, não posso depender do que não tenho, a 
fidelidade depende do que faço com o que tenho, use o que Deus lhe deu, nem todos podemos ser brilhantes, mas 
todos podemos ser fiéis, isso é o que conta. 
4) Aproveite o tempo ao máximo: Efésios 5.15-16 
 Todos temos algo em comum, um dia de 24 horas, precisamos usa-lo de modo conveniente e com 
responsabilidade. Há três coisas que podemos fazer com o nosso tempo: gasta-lo, desperdiça-lo ou investi-lo. O 
melhor uso é investi-lo em algo que dure mais do que nós mesmos. Lembre-se: fidelidade implica em 
gerenciamento do nosso tempo, e isso nós temos perdido de goleada, pois hoje em dia o tempo parece que está 
escasso, os dias parecem que voam, as semanas passam rapidamente, e quando percebemos deixamos de fazer 
muitas coisas importantes para fazer as urgentes, isso não é bom. Devemos pedir ao Senhor que nos ajude a 
excluir algumas coisas de nossas agendas e acrescentar as mais necessárias. E uma das maiores fraquezas dos 
cristãos  com relação ao tempo é com sua vida devocional, agilize seu tempo, acerte sua vida com o Senhor com 
relação ao tempo, dê tempo para  Ele, para buscar sua presença, para ter intimidade com Ele. Você já imaginou 
quando você se deparar com o Senhor e ter que dizer para Ele que você não teve tempo de busca-lo, que 
vergonha será, não é mesmo? 
5) Fique ao lado dos seus amigos: Pv 17.17 
 Cultive a lealdade pessoal, uma pessoa fiel fica ao lado dos seus amigos, porque amigos tem que ser 
constantes, confiáveis. Eu lhe pergunto: A quem você é leal? Quem pode contar com você? Outra pergunta: Eles 
sabem disso? Infelizmente hoje está difícil até de se ter conhecidos, quanto mais amigos, não é verdade? Mas 
devemos praticar a fidelidade criando laços de amizade, pois pode ser que um dia precisaremos de amigos. Então 
crie amizades, seja fiel a elas, isso te ajudará a praticar a fidelidade; 
6) Gerencie seu dinheiro: Lucas 16.11 
Este teste é forte, hein? Que coisinha difícil é a gente falar sobre dinheiro, quanto mais gerenciá-lo. Mas a Bíblia 
diz que lidar com dinheiro é um teste à nossa fidelidade para com Deus, pois foi Ele quem nos deu todos os 
recursos. A palavra do Senhor diz que se eu não for fiel nas coisas materiais, Deus não me confiará as espirituais, 
isso é espantoso!!! Lc. 16.11 . Isso de forma prática poderia ser perguntado assim: Somos fiéis nos dízimos? 
Pago minhas contas em dia? Tenho um orçamento equilibrado? Tenho controle dos meus ganhos e gastos? 
Administro sabiamente o dinheiro que Deus me permite ter? Eu contribuo regularmente na casa do Senhor? Veja 
I Co 16.2, os crentes contribuíam todos os domingos, nós precisamos dar com regularidade e não de vez em 
quando. Planeje sua contribuição para a obra de Deus, se não planejarmos viveremos dando esmolas para Deus, 
ou seja, somente aquilo que está sobrando ali na carteira. Abençoar a obra de Deus é sinal de fidelidade ao 
Senhor Jesus, aquilo que é de Deus tem que ser a nossa conta número 01. 
 
7) Trabalhe melhor: Lucas 16.10 
A maioria dos que estão procurando funcionários exigem cartas de referência, e uma das primeiras coisas que 
querem saber  é se a pessoa é fiel, confiável. Sua fidelidade será testada nas mínimas coisas, e você já deve ter 
percebido que nós não ficamos enroladas com coisas grandes, normalmente ficamos enroladas com as coisinhas 
pequenas, elas se acumulam e viram uma bola de neve sobre nossos ombros, então aprenda a lidar com elas, 
resolva-as. Estas soluções darão sinais da sua fidelidade ao seu patrão. Coloque-se no lugar do seu patrão, veja se 
tudo aquilo que você anda fazendo no seu trabalho, você permitiria que alguém fizesse com você.  
 
8) Assuma Compromisso com a Igreja: Romanos 12.5 
Conseguimos desenvolver a fidelidade assumindo compromisso com um grupo de irmãos na mesma fé, ou seja 
nós cristãos. A Igreja é importante, cada crente pertence ao corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros, 
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e a Igreja é o lugar onde nos aconchegamos nos braços do Pai, é o lugar onde trabalharemos para que outros 
quando estejam precisando também achem este refúgio, e este trabalho exige nossa fidelidade. Trabalhando na 
igreja não estarei prestando serviços ao pastor ou a uma pessoa, mas sim a Deus, sem contudo desobedecer 
aqueles que Ele põe sobre nossa cobertura Espiritual. A Igreja é o exército de Deus aqui nesta terra, quando me 
batizo, me “alisto” no exército do Senhor, sou reconhecido como um soldado de Cristo e entro numa verdadeira 
“batalha” espiritual, na qual preciso de apoio e reforços que serão meus irmãos e irmãs na fé. E numa guerra nós 
não podemos deixar de ser fiéis, pois o inimigo está sempre procurando um infiel para envergonhar o exército do 
Senhor, não seja este infiel. Ninguém, num exército de verdade, gostaria de ter ao lado um soldado infiel, 
ninguém iria com ele para uma trincheira de guerra, assim também é na Igreja, o Senhor espera seus soldados 
fiéis para desbaratar os planos malignos do inferno contra o nosso mundo. 
 
EM LUCAS 21:1 vemos a historia da oferta da viuva pobre, uma mulher que é exemplo de fidelidade . Não 
importa a quantidade seja fiel com o que você tem. 
 
 Jesus deixou a responsabilidade do seu maior “negócio” aqui na terra conosco: a implantação do seu Reino, 
quando Ele voltar vai nos encontrar fiéis? Que Deus nos abençoe para que possamos praticar a fidelidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 


