


Introdução 



Como é feliz aquele que 
não segue o conselho dos 

ímpios, não imita a 
conduta dos pecadores, 
nem se assenta na roda 

dos zombadores!  
Sl 1.1 



Mulher virtuosa, 
quem a achará? O 

seu valor muito 
excede o de finas 

joias 
Pv 31.10 



Quanto aos fiéis que 
há na terra, eles é 

que são os notáveis 
em quem está todo o 

meu prazer.  
Sl 16.3 



Muitos se dizem 
amigos leais, mas 
um homem fiel, 

quem poderá achar?  
Pv 20.6 



Qual a implicação da 
fidelidade humana 

nos relacionamentos 
humanos? 



I – Fidelidade implica em 
cumprir com responsabilidade 



Pois eu também sou homem 
sujeito a autoridade, e com 

soldados sob o meu comando. 
Digo a um: Vá, e ele vai; e a 

outro: Venha, e ele vem. Digo 
a meu servo: Faça isto, e ele 

faz.  Lc 7.8 



Qual de vocês que, tendo um 
servo que esteja arando ou 
cuidando das ovelhas, lhe 
dirá, quando ele chegar do 

campo: Venha agora e sente-
se para comer? 

Lc 17.7 



Pelo contrário, não dirá: 
Prepare o meu jantar, 
apronte-se e sirva-me 

enquanto como e bebo; 
depois disso você pode 

comer e beber?   
Lc 17.8 



 Será que ele 
agradecerá ao servo 
por ter feito o que 
lhe foi ordenado?   

Lc 17.9 



 Assim também vocês, 
quando tiverem feito tudo 
o que lhes for ordenado, 

devem dizer: Somos servos 
inúteis; apenas cumprimos 

o nosso dever. 
Lc 17.10 



 Cada sacerdote recolha 
a prata de um dos 

tesoureiros para que 
seja usada na reforma 

do templo.  
2Re 12.5 



Contudo, no vigésimo 
terceiro ano do reinado 
de Joás, os sacerdotes 
ainda não tinham feito 

as reformas.  
2Re 12.6 



Por isso, o rei Joás chamou o 
sacerdote Joiada e os outros 

sacerdotes e lhes perguntou: Por 
que vocês não estão fazendo as 

reformas no templo? Não recolham 
mais prata com seus tesoureiros, 
mas deixem-na para as reformas. 

2Re 12.7 



Os sacerdotes 
concordaram em não mais 
receber nenhuma prata do 
povo e em não serem mais 

os encarregados dessas 
reformas  

2Re 12.8 



II – Fidelidade implica em 
honestidade 



Por isso, o rei Joás chamou o 
sacerdote Joiada e os outros 

sacerdotes e lhes perguntou: Por que 
vocês não estão fazendo as reformas 

no templo? Não recolham mais 
prata com seus tesoureiros, mas 

deixem-na para as reformas.   

2Re 12.7 



13 A prata trazida ao 
templo... 14 era usada 
como pagamento dos 
trabalhadores, que a 

empregavam para o reparo 
do templo.    

2Re 12 



Não se exigia prestação 
de contas dos que 

pagavam os 
trabalhadores, pois 

agiam com honestidade.    
2Re 12.15 



Conclusão 



O mensageiro ímpio 
cai em dificuldade, 

mas o enviado digno 
de confiança traz a 

cura.    
Pv 13.17 



O fiel será ricamente 
abençoado, mas quem 

tenta enriquecer-se 
depressa não ficará sem 

castigo.   
Pv 28.20 



Como o frescor da neve na 
época da colheita é o 

mensageiro de confiança para 
aqueles que o enviam; ele 
revigora o ânimo de seus 

senhores.   
Pv 25.13 


