ESTUDO 16
FIDELIDADE A DEUS #1
TEXTO: Eclesiastes 9:17-18
INTRODUÇÃO:
• Um assunto que tem sido falando bastante nos dias de hoje é “Liberdade”, e como já
falamos não há liberdade sem fidelidade e os testes, as lutas, as provações, provam se
somos fiéis ou não. O teste revela o caráter de um fiel, se ele está ou não firme na
Rocha, se é ou não é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem
para sempre.
• Temos falado muito sobre testes e estamos debaixo de muitos deles, porque estamos
trilhando o caminho da fidelidade.
• Em meio a esse percurso, teremos que arrancar da nossa vida todo argumento. Os
argumentos nos prendem, nos amarram e nos impedem de crescer.
• Mas temos uma boa notícia: a sabedoria de Deus, que será derramada sobre nós, nos
ajudará a arrancar todo argumento, para que a fidelidade brote sem encontrar barreiras
em nossa vida.
1. O FIEL RECORRE PRIMEIRO A DEUS
• Deus quer que vivamos totalmente na fidelidade. Para tanto, precisamos crer que Ele
nos fará fiéis.
• A fidelidade é demonstrada quando passamos por uma prova e não murmuramos, mas
agradecemos; quando enfrentamos algo que parece ser muito maior que nós e não nos
abalamos, pois não há gigante que não possa cair.
• Uma das maneiras de provarmos a nossa fidelidade para com Deus e sermos aprovados
é termos um comportamento irrepreensível diante das provas.
• Como você se comporta diante das provas? Veja esta situação: o seu salário atrasou.
A quem você recorre? A resposta automática é dizer: eu recorro a Deus. Mas, muitas
vezes somos hipócritas. Na prática, murmuramos e recorremos a meios que depois
descobrimos que não são a solução correta.
• Quantas vezes você precisa de algo, recorre a todos os meios, a todos os lugares, a
todas as pessoas, e não recorre a Deus.
• Tenho aprendido que antes de recorrer a qualquer fonte humana, precisamos recorrer
primeiramente a Deus. Existem momentos em que a nossa fé precisa ser ministrada
diretamente por Deus.
2. ELIMINE OS ARGUMENTOS QUE DESTROEM A FIDELIDADE
• Muitos podem estar pensando, mas que argumentos são esses?
• São palavras, atitudes e decisões que verdadeiramente questionam a ação poderosa e
sobrenatural de Deus em nossas vidas e na vida de todos aqueles que nos cercam.
• Quero destacar alguns tipos de argumentos e classificá-los:
• Argumentos internos: Não posso, não consigo, Não sei fazer, Não vai dar certo etc.
Geralmente são gerados por um complexo de inferioridade.
• Argumentos externos: Você não vai conseguir, você não é capaz, Sua família não tem
jeito, Sua igreja é esquisita etc. Geralmente são gerados por pessoas pessimistas de
fora.
• Argumentos de Satanás: Deus não me ouve, Quem sou eu para ser usado por Deus,

•

Nunca vou conseguir agradar a Deus, Deus é carrasco, Não precisa fazer nada – do
jeito que está tá bom etc. Geralmente surgem de brechas que damos à Satanás.
Com toda certeza poderão existir outros, mas estes são os mais comuns, esteja atento
e não se deixar levar por eles.

3. A SABEDORIA DETECTA OS ARGUMENTOS
• “As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que o clamor de quem
governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra; mas um só
pecador faz grande dano ao bem.” (Ec 9:17-18)
• Os nossos argumentos podem destruir coisas boas.
• Existem argumentos individuais e coletivos; há também argumentos que estão no líder,
outros nos liderados.
• Muitas vezes existem argumentos em nossa vida que impedem que a fidelidade de Deus
brote em nosso histórico. E para que arranquemos qualquer argumento, precisamos
conhecer a sabedoria. A sabedoria faz parte dos atributos do caráter de Deus (Isa. 11:2;
Tia. 1:5).
• Precisamos fazer campanhas para adquirirmos sabedoria. As pessoas fazem
campanhas por finanças, família, enfermidades etc.
• A Bíblia diz que quem tem a sabedoria tem as maiores armas de guerras. Porque na
guerra não vence quem é mais forte, quem tem a melhor arma, quem tem o melhor
discurso, mas quem tem a sabedoria da parte do Pai.
• A sabedoria vale mais do que as armas de guerra. Quem deseja ter a arma certa para
cada tipo de guerra e vencer cada batalha, precisa de sabedoria.
• Ela é o remédio, a força, a estratégia. Nutrindo a sabedoria em nosso coração, em cada
tipo de guerra Deus revelará a situação e venceremos a guerra pelas armas específicas
que Deus nos dará.
• Muitas vezes utilizamos determinados tipos de armas que não servem para aquela
guerra. A Palavra de Deus diz: tenha sabedoria e então começará a vencer as guerras.
• Deus quer nos entregar hoje armas poderosas. E essas armas têm nome: sabedoria.
• É por isso que o texto de Eclesiastes diz que as palavras dos sábios devem ser ouvidas
com muita atenção. Diz também que um só pecador destrói muitas coisas boas.
• Precisamos de sabedoria para detectarmos onde estão os argumentos.
• Você está precisando de sabedoria para vencer a batalha do dia a dia, na sua casa, no
seu trabalho, na sua igreja, na sua célula? Peça-a de Deus!
• Existem argumentos em casa, no trabalho, na igreja, na célula e nós precisamos de um
batismo de sabedoria para descobrirmos quais são eles.
• Quando nós recebemos a sabedoria, reduzimos o tempo de trabalho, multiplicamos o
retorno do tempo investido.
• Uma pessoa sábia não perde tempo no que está fazendo. Ela entende que o tempo não
é um gasto, mas um investimento, por isso o utiliza bem.
• Só há uma forma de enxergar os argumentos: através da sabedoria e somente através
dela saberemos como agir diante dos argumentos que forem detectados.

CONCLUSÃO:
Continuaremos neste assunto na semana que vem...

