
 OraçãoInicial

Retomando: Semana passada nosso desafio foi separar um tempo de oração e colocar a mão
sobre a cabeça e pedir uma mente transformada a fim de ter uma experiência com a
bondade de Deus. Como foi?

Estudo 07 – Fiel para Completar

 Resumo:Hoje veremos outro atributo de Deus que faz total diferença em nossa vida.
Falaremos a respeito da fidelidade de Deus, sobre a importância de descansar nessa
fidelidade e como fazer isso diante de um mundo tão infiel.

Texto: Filipenses 1: 6e  II Timóteo 2: 13.

Introdução:Em vários textos na Bíblia é falado a respeito de um atributo de Deus: Ele é Fiel! A
Palavra de Deus nos deixa muito claro que Deus é Fiel, ela fala que Ele é fiel de geração em
geração, que Ele é Fiel em tudo o que faz, Fiel para não nos deixar ser tentados além das nossas
forças, Fiel para perdoar os nossos pecados e em tantos outros momentos. Ser Fiel faz parte do
caráter de Deus, é o que a Bíblia nos diz no texto de II Timóteo que lemos. Ele não pode
negar a si mesmo porque Ele não pode ser diferente daquilo que Ele é.

1)Você já percebeu a fidelidade de Deus em sua vida?

Infelizmente muitas pessoas não conseguem perceber a fidelidade de Deus sobre suas vidas. Isso
acontece porque não conseguem compreender como Deus é fiel. Torna-se muito difícil
compreender a fidelidade de Deus tendo em vista que vivemos num mundo tão infiel. Muitas
pessoas já se casam pensando na possibilidade de que o cônjuge possa traí-la, outros fazem
alianças, firmam compromissos, iniciam sociedades já se prevenindo contra uma possível
infidelidade por parte do outro. A desconfiança é crescente no coração das pessoas e a necessidade
de fidelidade também cresce na mesma proporção. Diante de um mundo tão infiel assim, torna-
se muito difícil compreender a fidelidade de Deus. II Timóteo ainda nos diz que Deus é fiel
mesmo diante da nossa infidelidade. Para muitos é complicado compreender este fato e por isso
acabam nunca percebendo a fidelidade de Deus para com as suas vidas. Como nós somos infiéis!
Somos infiéis quando prometemos a Deus e não cumprimos, quando cedemos ao pecado fazendo
alianças com o mundo, com nossa carne e até mesmo com o diabo. Mesmo assim, Deus permanece
Fiel para conosco. Aquilo que Deus falou Ele vai cumprir. Haja o que houver! Deus é Fiel!

2)Você gostaria de ter uma experiência com a Fidelidade de Deus?

No texto de Filipenses, Paulo fala a respeito da fidelidade de Deus para concluir, para completar.
Ele ressalta que se Deus iniciou uma obra, Ele é Fiel para completar. Deus não deixa nada
inacabado, nada para trás. Nós é que somos especialistas em deixar assuntos pendentes, mas



Deus não. Muitas vezes sobre a nossa vida se levantam problemas, lutas que parece que vão
nos impedir de viver a obra que Deus iniciou, mas a verdade é que não importa o que
aconteça, Deus vai fazer aquilo que Ele planejou fazer. Se Deus falou que vai abrir uma porta
de emprego, então Ele vai. Se Deus falou que TODA a sua casa serviria ao Senhor, então vai. Se
Deus falou que vai trazer a cura, então Ele vai. Não podemos permitir que a incredulidade nos
impeça de descansar na fidelidade de Deus, confiar que se Deus iniciou Ele vai terminar. Se
realmente é nosso desejo descansar na fidelidade de Deus e ter um encontro verdadeiro com o
Deus que é Fiel par completar, é necessário algumas posturas.

I – Mude sua mente.Por muito tempo tivemos dificuldade em acreditar na fidelidade de Deus e
descansar nela devido ao fato de vivermos nesse mundo infiel. Nossa mente foi programada para
não confiar, não descansar na fidelidade de ninguém, mas sempre nos prevenir. Precisamos
de uma mudança em nossa mente para que consigamos confiar na fidelidade de Deus para
completar aquilo que Ele iniciou.

II –Lembre-se das Promessas. É necessário ter todas as promessas de Deus em nossa mente para
que possamos olhar para elas e, pela fé, enxergá-las se cumprindo. Pode ser que a palavra que
Deus te deu pareça muito distante de se cumprir em sua vida. Talvez porque já se passou
muitos anos ou então porque as lutas e os problemas parecem que estão sufocando essa
palavra. É preciso pedir ao Espírito Santo que nos lembre de cada uma das promessas que Deus já
nos fez, pois se Ele falou, Ele vai cumprir.

III – Descanse na fidelidade de Deus. Essa, talvez, seja uma das tarefas mais difíceis. Descansar
na fidelidade de Deus implica em lutar contra o tempo, a ansiedade e as adversidades que surgem
no meio do caminho.Saber que por mais que o tempo tenha passado, por maiores que sejam
as lutas que se levantaram, a obra de Deus vai acontecer, a promessa dele sobre a nossa vida,
nossa casa, vai se cumprir.

Conclusão:Não importa o quanto o mundo em que vivemos seja infiel, Deus é Fiel e nada pode
mudar isso, faz parte do caráter Dele. Nós é que precisamos aprender a sermos fiéis também e
descansar em sua fidelidade. As promessas de Deus para nossa vida, a obra que Ele iniciou em
nós vai se cumprir, Ele é fiel para completar aquilo que iniciou. O que Deus iniciou em sua
vida? Quais são as promessas que Ele te fez? Você gostaria de provar da fidelidade de Deus para
completar? Levante a mão, vamos orar.

Desafio:O Desafio desta semana será o de orar e pedir ao Espírito Santo que nos lembre de cada
uma das promessas de Deus para nós, das Suas palavras e anotá-las no caderno. Ore sobre cada
uma delas declarando que você confia na fidelidade de Deus para completar o que Ele iniciou.


