


Introdução 



Como está escrito: 
Não há nenhum 
justo, nem um 

sequer;  
Rm 3.10 



não há ninguém 
que entenda, 
ninguém que 

busque a Deus. 
Rm 3.11 



Todos se desviaram, 
tornaram-se juntamente 
inúteis; não há ninguém 
que faça o bem, não há 

nem um sequer.   
Rm 3.12 



pois todos 
pecaram e estão 

destituídos da 
glória de Deus, 

Rm 3.23 



Para governar Jerusalém 
encarreguei o meu irmão 

Hanani e, com ele, Hananias, 
comandante da fortaleza, pois 
Hananias era íntegro e temia a 

Deus mais do que a maioria 
dos homens. 

Ne 7.2 



Viste que o coração dele (Abraão) era 
fiel, e fizeste com ele uma aliança, 

prometendo dar aos seus 
descendentes a terra dos cananeus, 

dos hititas, dos amorreus, dos 
ferezeus, dos jebuseus e dos 

girgaseus. E cumpriste a tua promessa 
porque tu és justo. 

Ne 9.8 



Diante disso, os supervisores e os 
sátrapas procuraram motivos para 

acusar Daniel em sua 
administração governamental, 
mas nada conseguiram. Não 

puderam achar falta alguma nele, 
pois ele era fiel; não era 

desonesto nem negligente.  
Dn 6.4 



Por essa razão estou lhes 
enviando Timóteo, meu filho 

amado e fiel no Senhor, o qual 
lhes trará à lembrança a minha 

maneira de viver em Cristo Jesus, 
de acordo com o que eu ensino 

por toda parte, em todas as 
igrejas. 

1Co 4.17 



Tíquico, o irmão amado e 
fiel servo do Senhor, lhes 
informará tudo, para que 

vocês também saibam qual 
é a minha situação e o que 

estou fazendo. 
Ef 6.21 



A ti, fiel companheiro de jugo, 
também peço que as auxilies, 

pois juntas se esforçaram comigo 
no evangelho, também com 
clemente e com os demais 
cooperadores meus, cujos 

nomes se encontram no livro da 
vida.  Fp 4.3 



Vocês o aprenderam 
de Epafras, nosso 

amado cooperador, 
fiel ministro de Cristo 

para conosco,   
Cl 1.7 



Tíquico lhes informará 
todas as coisas a meu 

respeito. Ele é um irmão 
amado, ministro fiel e 
cooperador no serviço 

do Senhor.  
Cl 4.7 



Ele irá com Onésimo, fiel 
e amado irmão, que é 
um de vocês. Eles irão 
contar-lhes tudo o que 
está acontecendo aqui. 

Cl 4.9 



Com a ajuda de Silvano, a quem 
considero irmão fiel, eu lhes 

escrevi resumidamente, 
encorajando-os e testemunhando 
que esta é a verdadeira graça de 
Deus. Mantenham-se firmes na 

graça de Deus. 

1Pe 5.12 



Um caso de fidelidade em 
particular  



1 Quando se aproximava o dia 
de sua morte, Davi deu 
instruções ao seu filho 

Salomão: 2 Estou para seguir o 
caminho de toda a terra. Por 
isso, seja forte e seja homem. 

1Re 2 



Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, 
exige: Ande nos seus caminhos e 

obedeça aos seus decretos, aos seus 
mandamentos, às suas ordenanças e 
aos seus testemunhos, conforme se 

acham escritos na Lei de Moisés; assim 
você prosperará em tudo o que fizer e 

por onde quer que for,  
1Re 2.3 



e o Senhor manterá a promessa 
que me fez: Se os seus 

descendentes cuidarem de sua 
conduta, e se me seguirem 

fielmente de todo o coração e de 
toda a alma, você jamais ficará 
sem descendente no trono de 

Israel.  
1Re 2.4 



 Em Gibeom o Senhor 
apareceu a Salomão 

num sonho, à noite, e 
lhe disse: Peça-me o 
que quiser, e eu lhe 

darei.  1Re 3.5 



 Salomão respondeu: Tu foste 
muito bondoso para com o teu 

servo, o meu pai Davi, pois ele foi 
fiel a ti, e foi justo e reto de 

coração. Tu sustentaste grande 
bondade para com ele e lhe deste 

um filho que hoje se assenta no seu 
trono.  1Re 3.6 



 À medida que Salomão foi 
envelhecendo, suas mulheres o 

induziram a voltar-se para outros 
deuses, e o seu coração já não 

era totalmente dedicado ao 
Senhor, o seu Deus, como fora o 

coração do seu pai Davi. 
1Re 11.4 



E, tendo tirado a este, levantou-
lhes o rei Davi, do qual 

também, dando testemunho, 
disse: achei Davi, filho de Jessé, 

homem segundo o meu 
coração, que fará toda a minha 

vontade. 
At 13.22 



O que é ser fiel? 



Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, 
exige: Ande nos seus caminhos e 

obedeça aos seus decretos, aos seus 
mandamentos, às suas ordenanças e 
aos seus testemunhos, conforme se 

acham escritos na Lei de Moisés; assim 
você prosperará em tudo o que fizer e 

por onde quer que for, 
1Re 2.3 



Fidelidade é nosso privilégio 
 



Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, 
exige: Ande nos seus caminhos e 

obedeça aos seus decretos, aos seus 
mandamentos, às suas ordenanças e 
aos seus testemunhos, conforme se 

acham escritos na Lei de Moisés; 
assim você prosperará em tudo o que 

fizer e por onde quer que for, 

1Re 2.3 



e o Senhor manterá a promessa 
que me fez: Se os seus 

descendentes cuidarem de sua 
conduta, e se me seguirem 

fielmente de todo o coração e de 
toda a alma, você jamais ficará sem 

descendente no trono de Israel. 

1Re 2.4 



Fidelidade total 



e o Senhor manterá a promessa 
que me fez: Se os seus 

descendentes cuidarem de sua 
conduta, e se me seguirem 

fielmente de todo o coração e de 
toda a alma, você jamais ficará 
sem descendente no trono de 

Israel. 1Re 2.4 



Embora digam: Juro 
pelo nome do 

Senhor, ainda assim 
estão jurando 
falsamente.  

Jr 5.2 



Senhor, não é fidelidade que os 
teus olhos procuram? Tu os 

feriste, mas eles nada sentiram; 
tu os deixaste esgotados, mas eles 

recusaram a correção. 
Endureceram o rosto, mais que a 
rocha e recusaram arrepender-se. 

Jr 5.3 



Sei que desejas a 
verdade no íntimo; 

e no coração me 
ensinas a sabedoria. 

Sl 51.6 



Ensina-me o teu caminho, 
Senhor, para que eu ande 
na tua verdade; dá-me um 
coração inteiramente fiel, 
para que eu tema o teu 

nome. 
Sl 86.11 



22 Mas o fruto do Espírito é 
amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, 
fidelidade, 23 mansidão e 

domínio próprio. Contra essas 
coisas não há lei.  

Gl 5 



Conclusão 


