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MODELOS DE 
FIDELIDADE 
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INTRODUÇÃO 
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Imitações Reprováveis 
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Imitações por Admiração 
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Modelos Reproduzidos 
com Exatidão 
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Imitações Louváveis 

“...Porque vocês, irmãos, tornaram-se 
imitadores das igrejas de Deus em Cristo 
Jesus que estão na Judéia...” (1Ts 2:14 ) 

 
“Irmãos, sede imitadores meus e observai 

os que andam segundo o modelo que 
tendes em nós.” (Fp 3:17) 
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Imitações Louváveis 

“De fato, vocês se tornaram nossos imitadores 
e do Senhor; apesar de muito sofrimento, 

receberam a palavra com alegria que vem do 
Espírito Santo.” (1Ts 1:6 ) 

 

“...de modo que vocês não se tornem 
negligentes, mas imitem aqueles que, por meio 

da fé e da paciência, recebem a herança 
prometida”  (Hb 6:12 ) 
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Imitações Louváveis 

“Portanto, suplico-lhes que sejam meus 
imitadores”(1Co 4:16 ) 

 

“Tornem-se meus imitadores, como eu o 
sou de Cristo” (1Co 11:1 ). 

 

 “Portanto, sejam imitadores de Deus, 
como filhos amados” (Ef 5:1 )  
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O MODELO DE 
FIDELIDADE A 
SER IMITADO: 
 
1 TIMÓTEO 4:12 
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1 Timóteo 4:12 

“Ninguém despreze a tua 
mocidade; pelo contrário, 

torna-te padrão dos fiéis, na 
palavra, no procedimento, 
no amor, na fé, na pureza.” 
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O SERVO FIEL  
É AQUELE QUE 
IMITA E PODE SER 
IMITADO 
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MODELO DE 
FIDELIDADE EM 
5 ASPECTOS: 
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3-Amor 
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3-Amor 
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Palavra Modelar 

“Se alguém supõe ser religioso, 
deixando de refrear a língua, 
antes, enganando o próprio 
coração, a sua religião é vã.”  

(Tg 1:26) 
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Palavra Modelar 

“Senhor, quem habitará no teu 
santuário? Quem poderá morar 

no teu santo monte?”  
(Sl 15:1) 
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Palavra Modelar 

“Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica 
o que é justo, que de coração fala a verdade e 

não usa a língua para difamar, que nenhum mal 
faz ao seu semelhante e não lança calúnia 

contra o seu próximo, que rejeita quem merece 
desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, 
que mantém a sua palavra, mesmo quando sai 

prejudicado ...” (Sl 15:2-5) 
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Palavra Modelar 

“não saia da vossa boca nenhuma 
palavra torpe, e sim unicamente a 

que for boa para edificação, 
conforme a necessidade, e, assim, 
transmita graça aos que ouvem.” 

(Ef 4:29) 
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3-Amor 
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Procedimento Modelar 

“pelo contrário, segundo é santo 
aquele que vos chamou, tornai-vos 

santos também vós mesmos em 
todo o vosso procedimento,”  

(1Pe 1:15) 
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Procedimento Modelar 

“Mulheres, sede vós, igualmente, 
submissas a vosso próprio marido, para 
que, se ele ainda não obedece à palavra, 

seja ganho, sem palavra alguma, por meio 
do procedimento de sua esposa, ao 

observar o vosso honesto comportamento 
cheio de temor.” (1Pe 3:1-2) 
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Procedimento Modelar 

“... Antes, santificai a Cristo, como senhor, em 
vosso coração, estando sempre preparados 
para responder a todo aquele que vos pedir 

razão da esperança que há em vós, fazendo-o, 
todavia, com mansidão e temor, com boa 

consciência, de modo que, naquilo em que 
falam contra vós outros, fiquem envergonhados 
os que difamam o vosso bom procedimento em 

Cristo,”  (1Pe 3:15-16) 
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3-Amor 
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Amor Modelar 

“Filhinhos, não amemos de 
palavra, nem de língua, mas de 
fato e de verdade.” (1Jo 3:18) 

 

“O amor seja sem hipocrisia...”  

(Rm 12:9) 
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Amor Modelar 

“Aquele que tem os meus 
mandamentos e os guarda, esse é o 

que me ama...” (Jo 14:21) 
 

“Novo mandamento vos dou: que vos 
ameis uns aos outros; assim como Eu 
vos amei, que também vos ameis uns 

aos outros.” (Jo 13:34) 
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Amor Modelar 

“... se amais os que vos amam, qual é a 
vossa recompensa? porque até os 

pecadores amam aos que os amam... 

... amai, porém, os vossos inimigos, 
fazei o bem e emprestai, sem esperar 

nenhuma paga”  

(Lc 6:35) 
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3-Amor 
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Fé Modelar 

“... os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, 
praticaram a justiça, obtiveram promessas, 

fecharam a boca de leões, extinguiram a 
violência do fogo, escaparam ao fio da espada, 

da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos 
em guerra, puseram em fuga exércitos de 
estrangeiros. mulheres receberam, pela 

ressurreição, os seus mortos...” (Hb 11:33-38) 
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Fé Modelar 

“... alguns foram torturados, não aceitando seu 
resgate, para obterem superior ressurreição; 
outros, por sua vez, passaram pela prova de 

escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. 
foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, 

mortos a fio de espada; andaram peregrinos, 
vestidos de peles de ovelhas e de cabras, 

necessitados, afligidos, maltratados (homens dos 
quais o mundo não era digno), errantes pelos 

desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros 
da terra.” (Hb 11:33-38) 
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Fé Modelar 

“Meus irmãos, tende por motivo de 
toda alegria o passardes por várias 

provações, sabendo que a provação 
da vossa fé, uma vez confirmada, 
produz perseverança.” (Tg 1:2-3) 
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3-Amor 
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Pureza Modelar 

“Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós 
outros. Purificai as mãos, pecadores; e vós 

que sois de ânimo dobre, limpai o 
coração.” (Tg 4:8) 

 

“...tendo purificado a vossa alma, pela 
vossa obediência à verdade...” (1Pe 1:22) 
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Pureza Modelar 

“Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fiel e justo para 

perdoar os nossos pecados e nos 
purificar de toda injustiça.”  

(1Jo 1:9) 
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CONCLUSÃO 
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Como é Possível? 

“... sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, 
fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é 

impossível aos homens, mas para Deus tudo é 
possível.” (Mt 19:25-26) 

 

“ora, Àquele que é poderoso para fazer 
infinitamente mais do que tudo quanto 

pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder 
que opera em nós,” (Ef 3:20) 
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Como é Possível? 

“E consideremo-nos uns aos outros para 
incentivar-nos ao amor e às boas obras. 

Não deixemos de reunir-nos como igreja, 
segundo o costume de alguns, mas 

encorajemo-nos uns aos outros, ainda 
mais quando vocês veem que se aproxima 

o Dia.” (Hb 10:24-25) 
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3-Amor 


