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Fruto do Espírito: Fidelidade

“O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio” 

Gálatas 5:22–23 (NVI).

E as Coisas sem Importância?
Mário apertou play no seu MP3 e começou a dançar 

ao som da música que tocava nos seus fones de ouvido 
enquanto passava o aspirador de pó na sala de estar. De 
vez em quando ele levantava a ponta do aspirador e fazia 
como se fosse uma guitarra. Girava o braço em círculos 
e então continuava a aspirar. Depois de imitar um gesto 
típico dos astros de rock, a música acabou e ele desligou 
o aspirador. Foi então que viu  uma parte que ficou sem 
limpar perto do vaso de planta.

Será que ele devia fingir não ter visto? Afinal de 
contas, sua música favorita já tinha acabado. Talvez sua 
mãe nem notasse.
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Depois de uns cinco segundos de luta na consciência, Mário 
ligou o aspirador e foi limpar a parte perto do vaso.

Quando terminou, guardou o aspirador no armário de 
limpeza e saiu para encontrar os amigos.

* * *

Em Mateus 25:14–29, Jesus conta a história do homem 
rico que se preparava para uma longa jornada. Ele 
deu dinheiro a três de seus servos para investirem 

e cuidarem na sua ausência. Dois deles investiram o 
dinheiro bem e dobraram seu valor, mas o outro servo 
apenas escondeu o dinheiro. Quando o homem rico voltou, 
disse aos servos que haviam investido bem o seu dinheiro, 

“Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu 
o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu 

senhor!” (Mateus 25:21 NVI).

Sei que 

coloquei aqui 

em algum lugar!

Por que está  
vasculhando a 

minha casa? 
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A história de Mário e a parábola que Jesus 
contou são ambas sobre ser fiel. “Fidelidade” 
significa ser digno de confiança, ou alguém de 
quem se pode depender e que é leal; é colocar 
em ação o que você saber ser o certo a fazer—
mesmo se parecer algo pequeno, como limpar 
uma sujeirinha perto do vaso de planta. 

Fidelidade é um dos frutos do Espírito 
de Jesus, como mencionado em Gálatas 
5:22–23. Jesus é fiel. Quando Ele diz algo na 
Sua Palavra Ele fala sério, e cumprirá o que 
prometeu. Vemos Sua fidelidade no cumprimento 
das promessas que Ele nos faz. 

“O Meu Deus 
suprirá todas 

as minhas 
necessidades …”
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Aqui estão algumas promessas da Bíblia 
que falam da fidelidade de Deus para 
conosco:

·	 Mas o Senhor é fiel; ele os fortalecerá 
e os guardará do Maligno. (2 
Tessalonicenses 3:3 NVI).

·	 Saibam, portanto, que o Senhor, o seu 
Deus, é Deus; ele é o Deus fiel, que 
mantém a aliança e a bondade por 
mil gerações daqueles que o amam 
e guardam os seus mandamentos. 
(Deuteronômio 7:9 NVI).
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Você pode ser fiel na sua interação com as 
pessoas … 

·	 não fofocando sobre os seus amigos. “A 
integridade dos justos os guia, mas a 
falsidade dos infieis os destrói.” (Provérbios 
11:13 NVI).

·	 fazendo o que as pessoas esperam que 
você faça. “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.” 
(Provérbios 25:13 NVI).

·	 dizer a verdade para seus amigos não é 
fácil. “Quem fere por amor mostra lealdade, 
mas o inimigo multiplica beijos.” (Provérbios 
27:6).

·	 …e de muitas outras maneiras!

Somos fieis por causa do exemplo que Jesus 
nos deu de Sua fidelidade em cumprir Suas 
promessas. 
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Para pensar: Fidelidade é demonstrar sua lealdade sendo alguém em quem se pode confiar e depender. 

Veja: “Espaçonave da Bíblia: A Parábola dos Talentos” para 
fazer uma atividade relacionada a esta parábola de Mateus 
25:14–29.

Memorize: O fiel será ricamente abençoado. (Provérbios 
28:20 NVI).

Ação: Outros exemplos de lealdade e dependabilidade que 
pode estudar na Bíblia são: Davi e Jonatas foram fieis à sua 
amizade e protegeram a família um do outro (1 Samuel 
18:1–4; 1 Samuel 19:1–7; 1 Samuel 20; 2 Samuel 9). Rute 
foi fiel à sua sogra viúva e cuidou dela (Rute 1). Jó foi fiel a 
Deus mesmo em tempos de extrema dificuldade. Ele disse, 
“Ainda que ele (Deus) me mate, nele confiarei” (Jó 13:15), 
e no final, Deus lhe deu muitas vezes mais de tudo o que 
ele havia perdido. José foi um servo fiel e honesto apesar 
de seu mestre ser injusto com ele (Gênesis 39). Consegue 
pensar em outros exemplos de lealdade e fidelidade? 


