
:: Estudos para Células:: 

OS TESTES DA VIDA CRISTÃ Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

TESTE DA FIDELIDADE Lição 19 
Mateus 25:23  Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.   

 

 

Olá queridos discípulos, graça e paz!! Deus é fiel!! Essa é uma frase que a gente está acostumado a ver muito escrita 

nos carros e em muitos outros lugares. Não é difícil falar da fidelidade de Deus, o problema é a nossa fidelidade... 

Hoje vamos estudar sobre aqueles testes que passamos na vida que dá vontade de abandonar tudo, que parece não ter 

significado nenhum continuarmos na batalha.  

 

Todos nós passamos por isso, mas será preciso manter a nossa fidelidade para alcançarmos maturidade, e maturidade 

leva tempo, não existe maturidade de microondas. Existe uma coisa chamada tempo que todos nós precisamos para 

adquirir maturidade. Saiba que se você estiver passando por lutas sem entender o porque delas na sua vida, tenha 

convicção que é a maturidade batendo à sua porta, e uma das características mais singulares da maturidade é a 

fidelidade.  

 

No texto que lemos acima, Jesus ensinou um princípio muito simples,  que devemos aprender a sermos fiéis enquanto 

estamos no pouco, porque o muito virá, mas quem não é fiel no pouco, com certeza não vai ser fiel no muito. Mas o 

que é ser fiel? Ser fiel é fazer as coisas corretas mesmo quando as bênçãos que estamos esperando ainda não tenham 

sido concedidas. É continuar a caminhada de maneira correta ainda que as promessas de Deus não tenham se 

cumprido ou estão demorando para se cumprir. 

 

Quando os resultados daquilo que fazemos estão levando mais tempo do que o normal para acontecerem, é porque 

Deus está realizando uma obra muito mais profunda em nós, preparando-nos para algo grande no futuro, algo que 

talvez nem façamos idéia. Então devemos ser fiéis, preparar nossa mente para enfrentar as adversidades, as aflições, 

as oposições que apareceram na caminhada da vida cristã. Tudo isso faz parte da preparação de Deus em nossas vidas, 

se queremos que Deus no use, Ele nos aperfeiçoará primeiro. Fomos achados por Deus, estávamos perdidos, somos 

uma jóia preciosa nas mãos do Senhor. Um diamante quando é achado, não passa de um grande pedaço de carvão, daí 

passa a ser lapidado por outro diamante para ficar bonito e brilhante, assim somos nós, quando Deus nos salvou, 

tínhamos muitas coisas que carregávamos lá do mundo, Ele precisa nos lapidar, e daí é que muitos desistem de Deus 

antes desses processos terminarem. Neste processo precisamos ser fiéis em dois momentos na nossa vida: 

 

1) Ser fiel na longa Jornada: Aqui não citaremos apenas versículos da Bíblia, mas citaremos homens e mulheres que 

foram fiéis durante suas histórias de vida. Ser fiel significa ser dedicado e leal. Ser fiel quer dizer que ficaremos onde 

Deus nos colocar, pois vale a pena acreditar que estamos no centro da vontade Dele. Se estamos neste centro, só 

vamos sair quando ele nos disser para sair. E o mais interessante é que Deus as vezes nos coloca em lugares e coloca 

pessoas também como autoridades sobre nós para que sejamos fiéis a elas também, foi assim com Davi e Saul. Saul 

era autoridade sobre Davi e mesmo tentando mata-lo, Davi não murmurou contra ele, sempre reconheceu e respeitou o 

chamado e a unção de Deus na vida de Saul, esse foi o treinamento de Davi. Jó também foi fiel ao Senhor apesar de 

todos os testes e provações que passou em sua vida, poderíamos falar também de Moisés que foi fiel a Deus no 

deserto junto com um povo rebelde que dava dores de cabeça o tempo todo para ele. Apesar das dificuldades, quando 

somos fiéis, vamos continuar onde estamos e fazendo o que nos foi mandado fazer por Deus. 

 

2) Seja Fiel nos anos Silenciosos: Veja Hebreus 3:1-2 – Jesus foi fiel a aquele que o escolheu. Jesus se manteve em 

silêncio por muito tempo, havendo na Bíblia apenas uma breve história quando tinha doze anos, no demais foi 

executar seu ministério já com 30 anos, veja, 30 anos de preparo para liderar apenas por três anos. Mas a Bíblia diz 

que neste tempo de silêncio ele crescia e se fortalecia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, 

veja isso em Lc. 2:52. É nos anos de silêncio que a gente deve crescer em sabedoria e graça diante de Deus, nada na 

nossa vida é instantâneo, principalmente caráter e maturidade, isso precisa ser trabalhado, lapidado em nós. Então 

seremos fiéis quando mesmo debaixo do silêncio dos céus nós nos mantivermos firmes nas promessas do Senhor 

nosso Deus. 

 

Todos nós queremos fidelidade na nossa direção, seja do nosso patrão, de nossos funcionário, do horário e rota de um 

ônibus, exigimos fidelidade de amigos, parentes cônjuge... Queremos fidelidade de tudo e todos, então que neste teste 

de fidelidade alcançamos nota máxima, até porque não tem como ser um pouco fiel, ou um momento, ou um dia, 

Fidelidade é TUDO OU NADA! 


