
2 Timóteo 2:13 “Se formos infiéis, ele permanece fiel; não pode negar-se a si mesmo”. 

VERDADE PRÁTICA  
A fidelidade, como fruto do Espírito, ajuda o crente a permanecer firme na fé em Cristo. 

LEITURA DIÁRIA  
Segunda — Dt 6.4: Deus é o único Senhor  
Terça — Dt 5.7: Não terás outros deuses  
Quarta — Dt 5.8: Não farás imagens de escultura  
Quinta — Dt 6.5: Ame somente a Deus de todo coração  
Sexta — Ap 2.10: Permaneça fiel a Deus até a morte  
Sábado — 3Jo 5: Procedas fielmente em tudo que fazes 

LEITURA BÍBLICA EM CLASSE  
Hebreus 10:35-39  
35 — Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão.  
36 — Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, 
possais alcançar a promessa.  
37 — Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará.  
38 — Mas o justo viverá da fé; e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.  
39 — Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem 
para a conservação da alma. 

INTRODUÇÃO  
Nesta lição, estudaremos outro aspecto do fruto do Espírito, a fidelidade. Veremos também a 
idolatria e as heresias como obras da carne e como oposições, ou seja, contrárias à fidelidade. 
Como novas criaturas, precisamos crer e confiar em Deus de todo o coração, pois a nossa fé vai 
nos ajudar a permanecer fiéis até o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Aquele que 
realmente crê no Pai e no Filho não se deixa levar por qualquer sorte de doutrina, pois está 
sempre vigilante e atento à voz do Senhor. 

I. O SIGNIFICADO DE FIDELIDADE 

1. Definição.  
Fidelidade, segundo o Dicionário Houaiss é a “característica do que é fiel, do que 
demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade”. Logo, podemos afirmar que a 
fidelidade é a característica de quem é leal. 

2. A fidelidade como fruto do Espírito.  
Já vimos que a fidelidade é a característica de quem é leal, mas, como fruto do Espírito, tal 
virtude é desenvolvida em nós pela ação do Espírito Santo (Gl 5.22). À medida que 
confiamos em Deus e passamos a ter uma maior comunhão com Ele, mediante a leitura da 
Palavra, oração e jejum, desenvolvemos o fruto do Espírito. 



3. A fidelidade de Deus.  
Fidelidade é um dos atributos morais de Deus. Ele é fiel em sua natureza (2Ts 3.3). O 
Deus que é fiel, pela sua graça, nos salvou e nos deu uma nova vida a fim de que 
tenhamos comunhão com Ele e com o seu Filho (1Co 1.9). Como filhos de Deus e novas 
criaturas, precisamos ter para com Deus a mesma atitude de lealdade que Ele tem para 
conosco. A nossa fidelidade ao Senhor nos ajuda a resistir à idolatria e às heresias que tão 
de perto nos rodeiam. É importante ressaltar que idolatria não é somente adorar imagens 
de escultura, mas é tudo que toma o lugar de Deus em nossos corações, sejam pessoas, 
sejam objetos. Que Deus ocupe sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Muitos 
infelizmente têm deixando que os bens materiais, os talentos e os cargos eclesiásticos 
ocupem o lugar em seus corações, lugar que deve ser somente do Pai (Dt 6.5). Que o 
Senhor nos livre de cometer tal loucura. 

II. IDOLATRIA E HERESIA: UM PERIGO À FIDELIDADE 

1. O que é idolatria?  
O vocábulo idolatria, no grego, é eidololatria e significa culto destinado a adoração de 
ídolos. A idolatria aparece na relação de obras da carne apresentada por Paulo aos 
Gálatas (Gl 5.20). Ela é proveniente da falta de conhecimento das Escrituras e de Deus, 
pois quem conhece a Bíblia sabe que tal prática é condenada pelo Senhor (Lv 26.1; 1Sm 
12.21; Sl 115.4; At 15.20; 1Jo 5.21). Os israelitas, embora tivessem visto de perto a glória 
e o livramento de Deus, por diversas vezes se deixaram levar pela idolatria. Ainda na 
travessia do deserto, quando Moisés estava no monte Sinai para encontrar-se com o 
Senhor, o povo fez um bezerro de ouro e o adorou (Êx 32.1-18). Já no período 
monárquico, depois da morte de Salomão e a divisão do reino, todos os reis do Reino do 
Norte fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, levando o povo à adoração de ídolos 
(1Rs 16.25,30; 22.52-54; 2Rs 3.3). Jeroboão fundou um sistema religioso idólatra, 
mandando fazer dois bezerros de ouro, institucionalizando a idolatria em Israel (1Rs 12.26-
33). 

2. A idolatria no Novo Testamento.  
Na Roma antiga adorar aos imperadores era uma forma de lealdade e devoção. Por isso, 
os primeiros cristãos foram severamente perseguidos e mortos, pois eles não aceitavam 
que o homem ocupasse o lugar de Deus. Além dos imperadores, os romanos (e também 
os gregos) tinham uma variedade muito grande de ídolos. Na cidade de Listra, Paulo foi 
confundido com o deus Mercúrio, e Barnabé com o deus Júpiter (At 14.11-13). Passando 
por Atenas, Paulo encontra um altar onde estava escrito: “Ao Deus Desconhecido” (At 
17.23). Contudo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a idolatria é condenada (Êx 
20.3; Lv 26.1; Cl 3.5; Ap 22.15). Não podemos jamais esquecer que tudo aquilo que usurpa 
o lugar de Deus, em nosso coração, é idolatria. Qualquer pessoa ou objeto a que nos 
dedicamos com extremada atenção, e que não podemos viver sem os quais, podem se 
tornar um ídolo. A idolatria é a quebra da nossa fidelidade ao verdadeiro Deus. 

3. O que significa heresia?  
No grego, esta palavra é hairesis e significa preferência, escolha. Segundo o Dicionário 
Teológico (CPAD) podemos definir heresia “como uma rejeição voluntária de um ou mais 
artigos da fé”. Precisamos ter cuidado, pois atualmente, muitos estão se utilizando de 
argumentos falsos para enganar e macular a Igreja do Senhor. Precisamos de homens 
como Paulo, que não usavam de engano nem fraudulência (2Ts 2.3). Contudo, também 
precisamos investir mais no ensino sistemático da Escrituras Sagradas, pois as heresias 
só podem ser rechaçadas pelo conhecimento bíblico (Mc 12.24). Estamos vivendo tempos 
difíceis, nos quais muitas igrejas já não conservam mais a sã doutrina, sendo os crentes 
enganados por filosofias humanas e ensinos de demônios contrários à Palavra de Deus. 

III. SEJAMOS FIÉIS ATÉ O FIM 



1. Olhando para o passado.  
Para se conquistar um bom futuro é imprescindível ter estabelecido alicerces sólidos no 
passado. Por isso, o escritor aos Hebreus pede que os crentes deem uma olhadinha no 
passado. O propósito era que eles não se esquecessem das bênçãos que já haviam 
recebido da parte de Deus e dos muitos combates e aflições quais enfrentaram e saíram 
vitoriosos (Hb 10.32). O Senhor também cuidaria dos seus servos, dando-lhes novamente 
força e vigor para permanecerem fiéis até o fim. A fé que recebemos como fruto do Espírito 
nos ajuda a continuar firmes e fiéis a Cristo diante das circunstâncias contrárias. 

2. A fé que nos ajuda a permanecermos fiéis.  
Já fomos justificados perante Deus pela nossa fé em Jesus (Rm 3.21,22). Esta é a 
chamada fé salvífica que vem pelo ouvir a Palavra de Deus (Rm 10.17). Mas, à medida 
que buscamos ter maior comunhão com Deus, desenvolvemos a fé como fruto do Espírito. 
Essa fé cresce em nós com o tempo e nos livra da idolatria, das heresias e da apostasia 
(2Co 10.15; 2Ts 1.3). A nossa confiança em Deus nos ajuda a permanecer fiéis em tudo 
até o dia em que iremos nos encontrar com o Senhor (Ap 2.10). 

3. Seja fiel.  
O Deus fiel e imutável a quem adoramos deseja nos ajudar a permanecer fiéis em toda a 
nossa maneira de viver, neste mundo tenebroso, mau e que jaz no maligno (1Jo 5.19). Se 
quisermos permanecer fiéis não podemos descuidar da nossa comunhão com o Senhor. 
Precisamos buscá-lo enquanto é tempo, enquanto podemos achá-lo (Is 55.6). Noé, durante 
um bom tempo, anunciou que o dilúvio viria. Mas aquela geração não deu crédito à 
pregação do servo do Senhor. O dia do juízo chegou e somente ele e sua família foram 
salvos da fúria das águas. Mesmo vivendo em uma sociedade corrompida pelo pecado, 
Noé permaneceu fiel ao Senhor e cumpriu a sua missão com zelo e temor até o fim dos 
seus dias. 

CONCLUSÃO  
Que Deus nos ajude a permanecer fiéis até o fim (Ap 2.10). A infidelidade ao Senhor tem feito 
com que alguns ensinem heresias, levando muitos a apostatarem da fé. A fidelidade, como fruto 
do Espírito, nos ajuda a não abrir mão de nossas convicções cristãs. Que em nossa caminhada 
de fé possamos dizer como o apóstolo Paulo: “Combati o bom combate, acabei a carreira, 
guardei a fé” (2Tm 4.7). 

PARA REFLETIR  
A respeito da fidelidade, firmes na fé, responda:  
Defina fidelidade.  
Como podemos definir fé?  
Segundo a lição, nossa fidelidade a Deus nos ajuda e nos livra de quê?  
O que é idolatria?  
Quem fundou, depois da morte de Salomão, um sistema religioso idólatra em Israel? 

FONTE: http://escoladominical.assembleia.org.br/licao-9-fidelidade-firmes-na-fe/ 
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