
¤ 7º FRUTO |FIDELIDADE

Fidelidade - qualidade de “fiel, 
leal”. Quem tem fidelidade é fiel. 
Os infiéis não têm fidelidade ne-
nhuma. E o que é “fidelidade”? É a 
qualidade de ser fiel. E o que é “ser 
fiel”? É quando não traímos a con-
fiança que em nós for depositada. 
Quem é uma pessoa fiel? É uma 
pessoa em quem se pode confiar. 

Descobrimos se temos esta qua-
lidade quando somos desafiados à 
infidelidade. Infidelidade é uma 
característica que se sobressai em 
dias maus.

Através desta virtude o crente se 
mantém fiel ao Senhor em quais-
quer circunstâncias.

Em Lucas 12.42, o Senhor Jesus 
Cristo falou sobre o servo infiel que 
começou a explorar seus compa-
nheiros, aproveitando-se da ausên-
cia do Dono da casa. A Escritura 
afirma que a atitude desse foi digna 
de muitos açoites. E sua parte se da-
ria com os infiéis.

A fidelidade é fruto do espírito. 
O ser humano não consegue guar-
dar os mandamentos de Deus. Ele é 
pecador demais, egoísta, ganancio-
so e vingativo para ser fiel a Deus  
por si. Somente quem é cheio, do-
minado e dirigido pelo Espírito 
Santo consegue ser fiel a Deus. 

Agir com fidelidade, é uma ca-
racterística que ou temos 100% ou 
não temos nada. Pois, se em algu-
ma área da nossa vida somos infi-
éis, isso torna nossa existência sem 
“crédito” diante das pessoas. 

Não é apenas crer e confiar. É 
também ser fiel e honesto, pois 
Deus é fiel!

¤ DEUS É FIEL!

“Saberás, pois, que o Senhor 
teu Deus, ele é Deus, o Deus 

fiel”. Dt 7.9

“Fiel é Deus, pelo qual fos-
tes chamados para a comu-
nhão de seu Filho Jesus Cris-

to (...).”       1Co 1.9-10

A fidelidade é uma verdade 
prática ao crente. É travesseiro para 
a cabeça cansada, estímulo ao co-
ração que desfalece e apoio para os 
joelhos fracos. A fidelidade per-
tence a Deus!

Em todas as exigências da vida, 
podemos contar asseguradamente 
com Ele. Ele nunca decepcionará 
a alma que confia. Sua fidelida-
de nunca falhará. A fidelidade de 
Deus, juntamente com Seu imenso 
poder é nossa esperança eterna. 

Os homens nos decepcionam por 
falta de fidelidade. Mas podemos 
olhar além das ruínas causadas pela 
infidelidade dos homens e avis-
tarmos Um que é grande em fide-
lidade. Podemos ficar certos que 
“fiel é o que prometeu”. (Hb 10.23)

A fidelidade, sem dúvida,  é a 
maior prova de caráter de uma pes-
soa para com a outra. E, de todos 
nós para com Deus. 

O cristão vive pela fé - Hb 11.1-6.

Ser fiel não é ser conivente (como 
ser fiel a uma amizade e acobertan-
do o erro dos amigos).

“Sê fiel até à morte, e dar-
-te-ei a coroa da vida”. 

Ap 2.10

¤ NA PRÁTICA

O mundo trata as pessoas como 
algo descartável. No mundo eco-
nômico quase todas as falhas são 
resultado de devedores ou empre-
gados infiéis. No setor social, a in-
fidelidade conjugal tem se tornado 
um terrível mal. Os sagrados laços 
do matrimônio são rompidos com 
a facilidade de quem joga fora rou-
pas velhas. No mundo político, as 
promessas antes das eleições são 
quebradas com a mesma facilidade 
com que foram feitas. Nas negocia-
ções internacionais, os acordos são 
considerados como simples folhas 
de papel. E no setor religioso, a in-
fidelidade é tão notável quanto 
em qualquer outro setor. 

Em  consequência da infide-
lidade, tem-se causado muitos 
traumas, marcas profundas, levan-
do muitos a serem acometidos de 
doenças na alma. E terminado re-
lacionamentos de amizade, senti-
mental e familiar.

Multidões que professam crer na 
Bíblia ignoram grandes porções 
dela, pronunciando outras partes 
como antiquadas, e com explica-
ções tentam desfazer o que está es-
crito.

Não adianta ler a Bíblia toda em 
um mês. Isto pode ser até uma prá-
tica para um tempo de euforia, mas 
o crescimento virá com a leitura 
constante, cuidadosa, meditativa, 
realizada anos após anos. 

_______________________________
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 FRUTO DO ESPÍRITO
“Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que não 
vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará tam-

bém o escape, para que a possais suportar.” 1 Co 10.13 (rC)
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