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LIÇÃO 7 
Fidelidade: Fruto da Fé 

 
     Fidelidade é a qualidade pela qual alguém é cheio de fé. A fé é um dos grandes temas da Bíblia. 
Aparece pela primeira vez em Génesis 4, quando Caim e Abel levaram as suas ofertas a Deus. Deus 
aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. A razão não é dada ali, mas em Hebreus 11 vimos a 
saber que a fé de Abel é que fez a diferença (Hebreus 11:4). 
     Não podemos dissociar Deus da fé. Por exemplo, Deus é o autor da nossa salvação. A Sua graça é a 
origem da nossa salvação e a nossa fé é o canal para a recebermos. O nosso relacionamento com Jesus 
Cristo está apoiado na fé: “Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: 
Mas o justo viverá da fé” (Romanos 1:17); “(Porque andamos por fé, e não por vista)”                  (2 
Coríntios 5:7). A fé é o alicerce do nosso relacionamento com Deus por meio do Seu Filho. “Ora, sem 
fé, é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele 
existe, e que é galardoador dos que o buscam” (Hebreus 11:6). 
     Nesta lição aprenderá que há diferentes aspectos ou expressões da fé e que um desses aspectos ou 
expressões é a fidelidade como fruto do Espírito. A fé de alguém é comprovada pela sua fidelidade. 
Ela está firmada na crença em Deus e numa profunda e permanente confiança que é capaz de nos 
amparar em todas as circunstâncias da vida. A fé é demonstrada pela nossa lealdade e pela coerência 
na nossa vida cristã. O fruto da fidelidade é uma realidade na sua vida? Esta lição poderá ajudá-lo a 
examinar a sua fidelidade ao reino de Deus e encorajá-lo-á a permitir que o Espírito Santo desenvolva 
esse fruto mais abundantemente na sua vida. 
 
Sumário da Lição 
A FIDELIDADE IDENTIFICADA  
     Seis Tipos de Fé  
     A Fidelidade Definida 
A FIDELIDADE DESCRITA 
     A Fidelidade de Deus 
     Princípios de Fidelidade 
A FIDELIDADE ILUSTRADA 
     Exemplos Bíblicos 
     Aplicações Pessoais 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Definir as palavras fé e fidelidade do modo como são usadas na Bíblia. 
2. Explicar a diferença entre os seis aspectos ou expressões da fé. 
3. Dar exemplos da fidelidade de Deus e das lições que podemos aprender através deles. 
4. Descrever a relação entre a fidelidade e o amor, o sofrimento, os votos, a lealdade, a coerência e a 
    mordomia. 
5. Reconhecer o valor da fidelidade como fruto do Espírito e desejar ter esse fruto mais 
    abundantemente na sua vida. 
 
Actividades de aprendizagem 
1. Estude a lição da mesma maneira como estudou as lições anteriores. Não se esqueça de ler todos os    
    textos bíblicos e aprenda as definições das palavras-chave. Responda a todas as perguntas de estudo  
    e verifique se acertou nas respostas. 
2. Faço o auto-teste e verifique as suas respostas. 
 
Palavras-chave 
pistis 
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A FIDELIDADE IDENTIFICADA 
 
Seis Tipos de Fé 
Objectivo 1. Associar as seis expressões da fé com a definição de cada expressão. 
 
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé...” (Gálatas 5:22). 
 
     Esta tradução diz fé, em vez de fidelidade, como um dos aspectos do fruto do Espírito. Porém, 
conforme veremos, a palavra fidelidade é a tradução mais exacta. No seu sentido mais amplo, a fé é a 
nossa inabalável crença em Deus e no evangelho, pelo que a fé é o tronco e não o fruto. O fruto do 
Espírito aparece como qualidades ou atributos; a fidelidade é o atributo daquele que tem fé. 
     Antes de podermos estudar o sentido da fidelidade como fruto do Espírito, temos que primeiro 
compreender o significado da palavra fé. Para tanto, examinaremos os seis aspectos da fé. A fé 
expressa-se de diversas maneiras: 
 
1. A fé natural.  
     Todos nascem com fé natural, a qual está simplesmente relacionada com o raciocínio humano. Essa 
é a fé que alguém tem quando toma um avião. É preciso crer que o avião está em boas condições 
mecânicas e que tem tudo quanto é necessário para o pôr em condições de voar. Também é preciso 
crer que o piloto tem a preparação e a capacidade necessárias para fazer o avião levantar voo, 
aterrando no destino certo. Todos os dias precisamos de exercer a nossa fé natural de muitas maneiras, 
como quando comemos alimentos preparados por outras pessoas, quando atravessamos um 
cruzamento de trânsito intenso, quando ligamos o interruptor de uma lâmpada, e em todas as nossas 
relações com outras pessoas, dependemos de certas crenças baseadas em experiências passadas, que 
mostram que isto ou aquilo é digno da nossa confiança. Nesse sentido, uma pessoa pode ter uma 
crença intelectual ou fé de que Deus existe, mesmo sem desfrutar de relacionamento pessoal com Ele. 
 
2. A fé salvadora.  
     Essa fé é derramada nos nossos corações pela Palavra de Deus, ungida pelo Espírito Santo: “Porque 
pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus; não vem das obras, para 
que ninguém se glorie” (Efésios 2:8-9). Essa é a fé que Deus desperta nos nossos corações quando 
ouvimos a mensagem do evangelho. A nossa parte consiste em agir de acordo com essa fé, 
confessando os nossos pecados e aceitando o dom da salvação de Deus. Quando o carcereiro 
perguntou ao apóstolo Paulo: “... Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?” a resposta de 
Paulo foi: “Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo...” (Actos 16:30-31). 
 
3. A fé viva.  
     Depois de aceitarmos Cristo, temos uma fé que é uma firme e inabalável confiança em Deus; uma 
fé perseverante. Essa fé faz-nos confiar em Deus, não importa o que aconteça, porque estamos seguros 
em Cristo. A fé viva impede que sejamos vencidos pelas nossas tribulações. Essa é a fé expressa por 
Paulo, em 2 Coríntios 4:13: “E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Cri, por isso 
falei...”. 
 
4. O dom da fé.  
     Esta fé consiste num dom sobrenatural do Espírito Santo, concedido à Igreja conforme a Sua 
vontade: “E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé...” (1 Coríntios 12:9). Esta fé é exercida na Igreja através 
de milagres, curas e outras manifestações do Espírito de Deus. Esta é a fé de Deus operando através 
do homem. 
 
5. O fruto da fé (fidelidade).  
     Diferente do dom da fé, a fé como fruto do Espírito cresce dentro de nós (2 Coríntios 10:15;            
2 Tessalonicenses 1:3). Jesus mencionou essa fé em Marcos 11:22: “...Tende fé em Deus”. Literalmente, 
essas palavras significam: “Tendo a fé que vem de Deus”. Essa fé revela-se por uma qualidade ou 
atitude de confiabilidade. 
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6. A fé como crença.  
     Aquilo em que se crê, isto é, o conteúdo da nossa crença, é também chamado de fé, conforme se vê 
em Actos 6:7: “E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos 
discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam a fé”. Por outras palavras, aqueles sacerdotes 
aceitaram a doutrina cristã; foram conquistados pelo poder das verdades de Cristo. Essa doutrina, 
essas verdades, tornaram-se a sua fé. 
 
1. Combine as seis expressões da fé (em baixo) com as apropriadas definições de cada (em cima): 
 
_____ a) Dom do Espírito Santo à Igreja, que consiste em manifestações sobrenaturais. 
  
_____ b) Fé que é exercida quando a pessoa se senta numa cadeira. 
  
_____ c) O conteúdo daquilo em que acredito. 
  
_____ d) Uma fé crescente, produzida pelo Espírito Santo e que resulta na fidelidade. 
  
_____ e) Confiança constante em Deus, em todas as circunstâncias. 
  
_____ f) Fé que resulta na confissão do pecado e na aceitação de Jesus Cristo. 
 
 1. Fé natural   2. Fé salvadora   3. Fé viva 
 4. Dom da fé   5. Fruto da fé   6. Fé como crença 
 
A Fidelidade Definida  
Objectivo 2. Identificar afirmações que mostram o significado das palavras “fé” e “fiel” na Bíblia. 
 
     É muito esclarecedor o estudo da palavra fiel, no texto do Antigo Testamento. A raiz desta palavra 
é aman, conforme se vê em Números 12:7, e pode significar “construir”, “apoiar”, “firmar”, “alicerçar 
firmemente”, “confiar”, “ser fiel”, “ter a certeza de alguma coisa”. 
 
2. Leia Números 12.7. Quais dessas definições acha que se ajustam à descrição de Moisés como servo 
fiel? 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     De aman é que vem a palavra hebraica emun, “fé”, usada em Deuteronómio 32:20 no sentido 
negativo, em relação aos israelitas infiéis. Daí também vem a palavra hebraica omenah, “confiança”, 
que encontramos em Êxodo 18:21, sobre a nomeação de homens dignos de confiança. A palavra amém 
também deriva de aman, conforme vemos em Números 5:22. Então, destes exemplos podemos ver que 
a ideia principal em torno do conceito de fidelidade, no Antigo Testamento, está relacionada com 
confiança, firmeza e certeza. 
     No Novo Testamento, a palavra grega pistis é traduzida em português pela palavra “fé”. A sua ideia 
central é a de total persuasão ou convicção com base em algo que se ouviu dizer, conforme vemos em 
Romanos 10:17: “De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus”. No texto de          
Mateus 23:23, o termo grego pistis está relacionado com confiança ou fidelidade. 
     É interessante observar que Jesus afirmou com ênfase que Ele é a verdade, e que n’Ele devemos 
confiar ao usar a expressão dupla “Ámen, ámen” por nada menos de vinte e cinco vezes no evangelho 
de João. As Bíblias em português traduzem essas expressões de Jesus, “Ámen, ámen”, por “em 
verdade, em verdade”. A primeira dessas expressões de Jesus está em João 1:51. 
     A palavra fé aparece muito poucas vezes no Antigo Testamento, embora estivesse bem presente na 
vida dos santos daquele tempo. O texto de Hebreus 11:2 diz que foi pela fé que os antigos obtiveram 
bom testemunho. Esse capítulo da Epístola aos Hebreus ocupa-se em descrever em pormenor a fé de 
muitos santos do Antigo Testamento. Eles foram salvos através da fé, da mesma maneira que qualquer 
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outra pessoa pode ser salva hoje em dia. Contudo, foram salvos pela fé no vindouro Cordeiro de Deus, 
ao passo que nós somos salvos pela fé no mesmo Cordeiro que já foi morto. Eles viviam à sombra da 
Sua vinda futura e nós vivemos na realidade dessa vinda (Colossenses 2:17). A única diferença pois, é 
que, na sombra a realidade nem sempre é vista, mas ela está lá, está presente! 
     Para exemplificar, o livro de Ester é a admirável narrativa do salvamento sobrenatural, pela mão de 
Deus, do povo de Israel, embora o nome de Deus não seja ali mencionado uma única vez. A Sua 
“sombra” está lá, embora Ele não seja visto. Aqui temos uma verdade consoladora – mesmo quando 
não vemos Deus presente num determinado curso de eventos, sabemos que Ele está lá, pronto para nos 
ajudar. Promete-nos o texto de Salmos 121:5: “O Senhor é quem te guarda: o Senhor é a tua sombra à 
tua direita”. A palavra fé é mencionada só duas vezes no Antigo Testamento: em Deuteronómio 32:20 
e em Habacuque 2:4. Porém, a sombra da fé pode ser vista e sentida por todos os livros do Antigo 
testamento. Isso é confirmado em Hebreus 11. Este capítulo também indica, com clareza, que a 
fidelidade é o verdadeiro sentido da fé como fruto do Espírito. 
     Já dissemos que a palavra grega pistis é traduzida tanto por fé, como por fidelidade, em diferentes 
versões das Escrituras. A razão disso é que no nosso relacionamento com Jesus Cristo há dois aspectos 
a serem considerados na nossa fé. A fé é a íntima relação entre o nosso espírito e o nosso Mestre, Jesus 
Cristo. Em primeiro lugar ela consiste na nossa confiança n’Ele, de que Ele nos salvou completamente 
(João 1:12; Hebreus 7:25). Em segundo lugar, a fé em Cristo resulta na total entrega da pessoa salva 
ao seu Salvador. O primeiro desses aspectos da fé liga-nos a Jesus como o nosso Salvador; e o 
segundo liga-nos a Ele em total lealdade: “Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele 
andou” (1 João 2:6). Por conseguinte, os dois usos principais da palavra grega pistis referem-se ao acto 
da fé e à nossa fidelidade ao Senhor. 
     No grego secular, a palavra grega pistis era geralmente empregada para indicar “confiabilidade”, 
uma característica da pessoa em quem podemos confiar. Confiabilidade é um termo que significa 
apenas “digno de confiança”, referindo-se a alguém em quem podemos confiar totalmente. Essa 
confiabilidade tem o sentido de fidelidade ante padrões de verdade e de fidelidade no trato com outras 
pessoas. A pessoa digna de confiança é aquela em quem sempre podemos confiar que fará o que é 
certo e que cumprirá a sua palavra. Assim, a fidelidade como fruto do Espírito envolve as ideias 
básicas de integridade, fidelidade, lealdade, honestidade e sinceridade. 
 
3. Com base nos exemplos dados em cima, escreva o sentido de cada uma das palavras em baixo: 
 
a) apistis: __________________________________________________________________________
              
b) omenah: ________________________________________________________________________
             
c) emun: ___________________________________________________________________________  
 
d) ámen: __________________________________________________________________________
          
e) confiabilidade: ___________________________________________________________________ 
 
f) digno de confiança: ________________________________________________________________ 
 
4. Quais das afirmações em baixo mostram o significado das palavras fé e fiel na Bíblia? Indique as 
afirmações VERDADEIRAS. 
a) A confiabilidade e ser digno de confiança tem sentidos similares, sendo características de pessoas  
    leais, em quem podemos confiar. 
b) As palavras aman, omenah e ámen, no Antigo Testamento, referem-se à confiança, firmeza e  
    certeza. 
c) Quando ligamos a palavra fé a alguma sombra do Antigo Testamento, isso quer dizer que ela é ali  
    mencionada muitas vezes. 
d) Ao usar inúmeras vezes a expressão “Ámen, ámen”, no evangelho de João, (traduzida “em verdade,  
    em verdade” nas nossas Bíblias), Jesus estava a salientar a Sua veracidade e que Ele é digno da      
    nossa confiança. 
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e) O termo pistis é usado só em referência à fé salvadora nas páginas do Novo Testamento. 
f) A fidelidade como fruto do Espírito inclui a fidelidade aos padrões da verdade e confiança no nosso  
    relacionamento com outras pessoas. 
 

A FIDELIDADE DESCRITA 
 
A Fidelidade de Deus 
Objectivo 3. Analisar versículos bíblicos e descrever por escrito aspectos da fidelidade de Deus. 
 
     A fidelidade é um atributo da Santa Trindade. Deus Pai é fiel: “Saberás, pois, que o Senhor, teu 
Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o concerto e a misericórdia, até mil gerações, aos que o amam e 
guardam os seus mandamentos” (Deuteronómio 7:9) – veja também 1 Coríntios 10:13). O nosso 
bendito Senhor Jesus é designado de “... Fiel e Verdadeiro...”, em Apocalipse 19:11. Ele é o Autor e o 
Aperfeiçoador da nossa fé, conforme diz Hebreus 12:2. A fidelidade é um atributo do Espírito Santo: 
“Mas o fruto do Espírito é... fé (fidelidade)...” (Gálatas 5:22). 
     Em muitas passagens, a Bíblia dá testemunho da fidelidade de Deus. Consideremos alguns desses 
testemunhos: 
 
1. Deus reveste-se de fidelidade. “E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus 
rins” (Isaías 11:5). Isto mostra-nos que a fidelidade faz parte do próprio ser divino. 
 
2. Deus é fiel no cumprimento das Suas promessas. “Retenhamos, firmes, a confissão da nossa 
esperança, porque fiel é o que prometeu” (Hebreus 10:23). A Palavra de Deus está cheia de promessas e 
essas promessas são nossas. Pedro ensina que, pela Sua glória e virtude “... nos tem dado grandíssimas 
e preciosas promessas...” (2 Pedro 1:4). Se Deus lhe fez uma promessa, então pode reivindicá-la, pela 
fé e a oração, porque o Senhor é fiel. 
 
3. Deus também é fiel para perdoar. Encontramos em 1 João 1:9 esta palavra segura de promessa: “Se 
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda 
a injustiça”. O perdão do Senhor não depende daquilo que sentimos, mas da nossa fé de que Ele nos 
perdoará como prometeu. 
 
4. Deus é fiel quando nos chama. A primeira chamada de Deus para nós é para a salvação; em seguida, 
Ele chama-nos para que O sirvamos, conforme Ele chamou Pedro, à beira do mar da Galileia. 
     Ele chama os rebeldes para que voltem a Ele (Jeremias 3:12, 22). Ele chama-nos para nos revelar o 
Seu plano e a Sua vontade para connosco, conforme Ele fez com Samuel (1 Samuel 3:10-11). Ele 
chama-nos para nos separar e santificar (1 Coríntios 1:2). Um dia Ele chamar-nos-á para irmos ao Seu 
encontro nos ares, de acordo com a Sua promessa (1 Tessalonicenses 4:13-17). Também encontramos 
a seguinte promessa em 1 Tessalonicenses 5:24: “Fiel é o que vos chama, o qual também o fará”. Ele 
chamou-o para fazer um trabalho especial para Ele? Pode confiar na fidelidade divina de que Ele fará 
aquilo que prometeu. Bem poderíamos dizer juntamente com o profeta: “As misericórdias do Senhor 
são a causa de não sermos consumidos; porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada 
manhã; grande é a tua fidelidade” (Lamentações 3:22-23). 
 
5. Qual versículo bíblico mencionado nos revela que a fidelidade é uma característica da natureza de 
Deus? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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6. Em Gálatas 6:7-8 são revelados dois aspectos da fidelidade de Deus, quanto a Ele cumprir as  Suas 
promessas. Quais são esses aspectos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
7. Quais são os dois requisitos para que alguém receba o perdão divino? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
8. Que garantia temos de que Deus nos ajudará a fazer tudo quanto Ele nos chamou para fazer? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
9. Complete esta afirmação, resumindo os aspectos da fidelidade de Deus mencionados nesta lição: 
Deus é fiel a 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Princípios de Fidelidade 
Objectivo 4. Combinar os termos identificadores com os princípios de fidelidade. 
 
     Lemos no texto de Romanos 5:1-2: “Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por 
nosso Senhor Jesus Cristo; pelo qual, também, temos entrada, pela fé, a esta graça, na qual estamos 
firmes...”. Posto isto, a fé é o fundamento da fidelidade e das outras virtudes que fazem parte do fruto 
do Espírito. A nova vida que temos em Cristo deve caracterizar-se pela fidelidade e pela sinceridade 
em contraste com a antiga vida pecaminosa. Vamos estudar agora alguns importantes princípios da 
fidelidade. Esses princípios devem moldar o estilo de vida do crente, atingindo todos os seus 
relacionamentos. 
 
1. A fidelidade e o amor. Diz Gálatas 5:6: “Porque, em Jesus Cristo, nem a circuncisão nem a 
incircuncisão têm virtude alguma; mas, sim, a fé que opera por amor”. A fé como alicerce requer o amor 
para que se expresse e opere. Da mesma maneira que marido e mulher provam o seu amor mútuo pela 
sua fidelidade um ao outro, assim também provamos o nosso amor a Deus pela nossa fidelidade à Sua 
Palavra e à Sua vontade. 
 
2. A fidelidade e o sofrimento. A fidelidade inclui o sofrer por Cristo e com Cristo. Quanto a isso, a 
fidelidade está intimamente associada à persistência ou resistência, que já estudámos na lição anterior. 
A Epístola aos Hebreus foi escrita numa época em que os cristãos estavam sob feroz perseguição. 
Num ambiente assim é que a nossa fé é realmente provada. Em Hebreus 6:12, os elementos da 
fidelidade e da resistência no sofrimento são destacados: “Para que vos não façais negligentes, mas 
sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas”. A fidelidade é fruto do Espírito, 
sendo capaz de resistir firme sob quaisquer circunstâncias. 
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3. A fidelidade e os nossos votos. A fidelidade como fruto do Espírito muito tem a ver com a moral e a 
ética cristã. Este bendito fruto faz com que o padrão cristão se caracterize pela responsabilidade nas 
acções e nas palavras. Já houve tempo em que a palavra de um homem tinha grande valor; quando um 
aperto de mão valia tanto como um contrato escrito. Infelizmente isso não acontece muitas vezes, nos 
nossos dias. Porém, o homem que anda na presença de Deus precisa de ser diferente, pois nele 
manifesta-se o fruto do Espírito, que também envolve a lealdade, a honestidade e a sinceridade. O 
Espírito Santo confere o Seu poder ao crente para que ele seja fiel à palavra empenhada – alguém que 
cumpre os seus votos. Diz Eclesiastes 5:5: “Melhor é que não votes do que votes e não pagues”. 
 
     Ninguém é obrigado a fazer votos ou promessas; mas, se fizer algum voto e deixar de o cumprir 
então estará a deixar de manifestar o fruto do Espírito. O homem de Deus, no Salmo 15:4, é alguém 
que paga as suas dívidas, cumpre a palavra dada e mantém a sua honra pessoal. Um crente assim vale 
mais do que vinte outros que falam muito, mas cuja palavra não é digna de confiança. Estes últimos 
não têm em si o fruto do Espírito. 
 
4. A fidelidade e a lealdade. A fidelidade como fruto do Espírito faz-nos leais a Deus, leais aos nossos 
companheiros, amigos, cooperadores, empregados e patrões. O homem leal defenderá o que é certo 
mesmo quando lhe for mais fácil permanecer calado. Será leal, não importa se está a ser observado ou 
não. Este princípio é ilustrado em Mateus 25:14-30. Os servos que foram fiéis e fizeram conforme 
foram ensinados, mesmo durante a ausência do seu senhor, foram elogiados e recompensados por ele. 
Mas o servo infiel foi punido. 
 
5. A fidelidade e a coerência. Muitas pessoas são culpadas de iniciar um projecto mas nunca o 
terminar. Quantas coisas já começou, mas nunca terminou? Dá início a hábitos cristãos como as 
devoções domésticas, as devoções particulares, o estudo bíblico ou o pagamento dos seus dízimos, 
mas deixa de fazer tudo isso? A tomada de muitas resoluções e depois deixá-las de lado é uma forma 
de infidelidade. E certamente é uma falta de coerência de responsabilidade. O crente fiel também é um 
crente coerente. Ele procura ser fiel na frequência aos cultos, no cumprimento das suas promessas, na 
realização daquilo que resolveu fazer. Paulo exortou Timóteo da seguinte maneira: “Que pregues a 
palavra, instes, a tempo e fora de tempo...” (2 Timóteo 4:2). Isso subentende a coerência na execução dos 
deveres que nos foram entregues por Deus. 
 
6. A fidelidade na mordomia. Um mordomo é alguém que administra os negócios ou as propriedades 
de outrem. Somos mordomos de Deus e Ele encarregou-nos de fazer o Seu trabalho de acordo com a 
Sua expressa vontade. Estamos aqui para O servir. A fidelidade como fruto do Espírito é de suma 
importância no ministério do evangelho. Isto pode ser visto nas palavras de Paulo ao jovem ministro 
Timóteo: “Guarda o bom depósito, pelo Espírito Santo que habita em nós” (2 Timóteo 1:14). Em que 
consiste o “bom depósito” que nos foi confiado por sermos mordomos de Deus? Em primeiro lugar, 
faz parte da nossa responsabilidade compartilhar com outros o tesouro de Deus, o evangelho de Jesus 
Cristo. Jesus perguntou: “... Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus 
servos, para lhes dar a tempo a ração?” (Lucas 12:42). Temos o dever de sermos fiéis à Palavra de Deus 
ao ensiná-La, evitando qualquer distorção. Escreveu o apóstolo aos gentios: “... para que, em nós, 
aprendais a não ir além do que está escrito...” (1 Coríntios 4:6). Paulo tinha tanta certeza de que o seu 
ensino era conforme à Palavra de Deus, que disse: “E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, 
confia-o a homens fiéis, que sejam idóneos, para também ensinarem os outros” (2 Timóteo 2:2). E 
novamente, em 1 Coríntios 4:2, escreveu esse apóstolo: “Além disso, requere-se nos despenseiros, que 
cada um se ache fiel”. 
     Somos chamados para sermos vigias, para avisarmos os homens deste mundo acerca da destruição 
vindoura que está para cair sobre o pecador impenitente. Ezequiel 3:18 é passagem que assim nos 
adverte: “Quando eu disser ao ímpio: Certamente morrerás; não o avisando tu, não falando para avisar o 
ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas, o 
seu sangue, da tua mão o requererei”. Estamos a viver numa época em que os homens procuram só 
prazeres, vantagens pessoais e são muito egoístas. O mordomo cristão deve ser fiel, pondo os 
interesses do seu Senhor acima dos seus próprios, e trabalhando para colher uma boa ceifa espiritual 
de almas para o reino de Deus. 
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     A fidelidade na mordomia inclui darmos o nosso tempo, os nossos talentos e os nossos bens ao 
Senhor, sabendo que tudo Lhe pertence, e que somos os seus administradores. Precisamos de ser fiéis 
ao cuidar dos bens do nosso Senhor, porque está escrito: “E se, no alheio, não fostes fiéis, quem vos 
dará o que é vosso?” (Lucas 16:12). 
     Mateus 25 contém duas importantes parábolas de Jesus acerca dos Seus mordomos. Essas 
parábolas enfatizam duas características que o Senhor quer encontrar no Seu povo, quando Ele voltar: 
um perfeito relacionamento com Ele e fidelidade para com Ele. 
 
10. Leia Mateus 25:14-28. Quais das afirmações em baixo constitui uma lição espiritual a ser 
aprendida através dessa parábola? 
a) É melhor ficarmos com o que Deus nos deu, do que arriscarmos a perder tudo compartilhando com  
    outros o que recebemos.  
b) O reino de Deus está preparado para aqueles que têm muitos talentos para investir para Deus. 
c) Deus considera-nos responsáveis pela maneira como investimos aquilo que Ele nos confiou, não  
    importando se muito ou pouco. 
 
11. Combine cada termo identificador em baixo com os princípios de fidelidade que lhes 
correspondem, em cima: 
 
_____ a) Porque somos administradores de Deus, damos o nosso tempo, talentos e bens  ao Senhor. 
 
_____ b) Cumpriremos as nossas promessas e seremos dignos de confiança. 
  
_____ c) Exige paciência e perseverança da parte dos santos. 
  
_____ d) Envolve compartilhar o tesouro de Deus, o evangelho de Cristo, com outras pessoas. 
 
_____ e) É requerido para a expressão e a operação da fidelidade. 
 
_____ f) Se eu começar algum trabalho para o Senhor, levá-lo-ei até ao fim. 
  
_____ g) Não deixarei de manter bons hábitos, como por exemplo, o culto doméstico. 
  
_____ h) Tendo Deus como meu modelo, ajudarei outras pessoas naquilo que for certo. 
 
 1. Amor  2. Sofrimento    3. Votos 
 4. Lealdade   5. Coerência    6. Mordomia 
 

A FIDELIDADE ILUSTRADA 
 
Exemplos Bíblicos 
Objectivo 5. Escrever afirmações sobre a fidelidade com base no aprendido, dos exemplos deixados 
pelos homens fiéis da Bíblia. 
 
     José foi um líder notável e um fiel servo de Deus. Preferiu ir para a prisão do que ser infiel para 
com o seu Senhor. O registo da sua grande fidelidade encontra-se em Génesis 37-48. 
     Josué foi escolhido para conduzir os israelitas à Terra Prometida, porque era homem fiel e digno de 
confiança. Um dos exemplos da sua fidelidade encontra-se em Josué 9, quando ele manteve a sua 
palavra, recusando-se a executar os gibeonitas. 
     Moisés realizou maravilhas na presença de Faraó e, no entanto, Deus quis tirar-lhe a vida, por ter 
deixado de ser obediente naquilo que lhe parecia ser uma coisa insignificante: deixara de circuncidar o 
seu filho (Êxodo 4:24). E assim ele aprendeu que a fidelidade inclui obediência total. Daí por diante, 
Moisés foi certamente obediente, pois Hebreus 3:5 diz-nos que “... Moisés foi fiel em toda a sua casa, 
como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar”. A obediência de Moisés 
envolveu três atitudes: (1) Ele recusou-se a ser conhecido como filho da filha do Faraó            
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(Hebreus 11:24). Por outras palavras, ele preferiu seguir o caminho de Deus, em vez de desfrutar dos 
privilégios da realeza. (2) Ele preferiu ser maltratado na companhia do povo de Deus. A fidelidade na 
obediência é comprovada quando temos de tomar decisões que, humanamente falando, nos são 
prejudiciais. (3) Ele deixou o Egipto, sem temer a ira do rei. Algumas vezes, a obediência requer do 
crente que deixe alguma coisa para trás. Moisés fez tudo isso porque era um fiel servo do Senhor. 
     David foi homem dotado de grande fé. É inspirador considerar como David confiava em Deus; 
como confiava na fidelidade do Senhor; nas Suas promessas. Quando David foi coroado rei de todo o 
povo de Israel, Deus prometeu-lhe que a sua casa e o seu reino perdurariam para sempre. 
Imediatamente David ficou perante o Senhor (2 Samuel 7:16-18). Certamente foi um tempo de grande 
refrigério espiritual para David, porque logo que ele saiu daquele recinto sagrado obteve uma notável 
vitória sobre os filisteus. 
          A promessa de Deus a David cumpriu-se e o trono ficou a pertencer para sempre à sua casa ou a 
sua família. Quando o anjo Gabriel predisse o nascimento de Jesus, disse: “Este será grande, e será 
chamado Filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai; e reinará eternamente 
na casa de Jacob, e o seu reino não terá fim” (Lucas 1:32-33). O nascimento de Jesus cumpriu a fiel 
promessa feita pelo Senhor Deus a David. 
     Os heróis de David. David foi enormemente ajudado nas suas batalhas por trinta e sete homens 
corajosos e leais que o apoiaram e combateram lado a lado com ele (2 Samuel 23:8-39). David não se 
esqueceu quando foi coroado rei sobre todo o povo de Israel. Do mesmo modo, o Senhor Jesus, – o 
Filho maior de David – não se esquecerá dos que Lhe pertencem aqui no mundo; que Lhe são fiéis e 
que combatem o bom combate da fé como testemunha de Cristo. 
     Daniel foi fiel a Deus, arriscando a sua própria vida. Continuou fielmente a observar o seu período 
de oração diária, obedecendo a Deus em tudo quanto fazia, mesmo diante da mais forte oposição. Os 
seus inimigos procuraram encontrar nele alguma falha, mas nada encontraram de que pudessem acusá-
lo. Daniel mostrou-se fiel a Deus e à sua nação, mesmo ao ser levado cativo para um país estrangeiro. 
Deus honrou a sua fidelidade, livrando-o e honrando-o. A sua história encontra-se no livro de Daniel. 
     O rei Joás tinha tesoureiros tão honestos que não lhes era exigido prestarem contas dos seus gastos 
(2 Reis 12:15). Noutra ocasião, não foi exigido dos encarregados do rei Josias prestação de contas dos 
pagamentos que faziam aos operários, pois eram dignos de confiança (2 Reis 22:7). Temos ai portanto 
dois grandes exemplos de fidelidade a patrões em todos os níveis, por parte de pessoas responsáveis e 
cuidadosas na utilização de dinheiro público. 
     Os apóstolos do Novo Testamento. Antes de ter sido cheio com o Espírito Santo, Pedro negou o 
Seu Senhor diante de uma simples criada (Lucas 22:54-60). Porém depois de ter sido baptizado no 
Espírito Santo confessou a sua fé de maneira corajosa por onde quer que fosse – até mesmo diante das 
autoridades principais de Jerusalém (Actos 4:18-20). 
     Quando ler o livro de Actos ou qualquer das epístolas do Novo Testamento, encontrará muitos 
exemplos da fidelidade dos apóstolos na pregação do evangelho. Mesmo perseguidos, continuaram a 
ser fiéis. O escritor da Epístola aos Hebreus fez uma impressionante declaração de fé dos homens da 
Bíblia, no capítulo onze dessa epístola, chamando-lhe o capítulo da fé. Ele lembrou aos cristãos judeus 
sobre a grande fidelidade dos antigos santos, muitos dos quais foram severamente perseguidos, ou até 
mesmo martirizados por causa da sua fé. Resumiu tudo na seguinte exortação: 
 
“Portanto nós, também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, 
deixemos todo o embaraço, e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos, com paciência, a 
carreira que nos está proposta” (Hebreus 12:1). 

 
12. Refira uma lição que podemos aprender pelo exemplo destes santos fiéis: 
 
a) José ____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Josué ___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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c) Moisés __________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) David __________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
e) Os heróis de David ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f) Daniel __________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
g) Os empregados dos reis Joás e Josias __________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
h) Os apóstolos do Novo Testamento ____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Aplicações Pessoais 
Objectivo 6. Dizer algumas das maneiras pelas quais podemos mostrar fidelidade a Deus, a outras 
pessoas e a nós mesmos, bem como alguns dos galardões dos fiéis. 
 
     A fidelidade, como fruto bendito do Espírito Santo, reveste-se de importância vital para o crente no 
seu relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Assim como a fé é a base da nossa 
crença e da nossa total comunhão com Jesus Cristo, também a fidelidade é a virtude que nos faz 
dignos de confiança, fazendo dum crente uma pessoa em quem os outros podem confiar. Deus procura 
pessoas fiéis que andem com Ele e que O sirvam. “Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que 
estejam comigo: o que anda num caminho recto, esse me servirá” (Salmos 101:6). 
 
     Fidelidade a Deus. Em Deuteronómio 32, Moisés nas suas palavras de despedida, antes de morrer, 
advertiu o povo de Israel acerca dos trágicos passos que eles tinham dado contra o Senhor. O último 
desses passos fora a infidelidade (v.20). Eis a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, muitos séculos 
depois: 
 
“Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se 
achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade; e eu lhe perdoarei... 
Porque aleivosíssimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor” 
(Jeremias 5:1, 11). 
 
     Por causa do seu pecado de infidelidade, os israelitas foram finalmente levados para o cativeiro. 
Porém, é-nos garantido em Provérbios 28:20 que: “O homem fiel abundará em bênçãos...”. Uma 
completa confiança em Deus que inclui respeito, obediência e submissão, é a nossa primeira linha de 
defesa contra a infidelidade. Precisamos primeiro de ser fiéis a Deus para então mostrarmos fidelidade 
nos relacionamentos pessoais. 
 
     Poderíamos perguntar a nós mesmos: a minha fidelidade a Deus é tão boa como a Sua fidelidade 
para comigo? Estou revestido de fidelidade? Cumpro as promessas que faço a Deus? Mostro-me fiel 
na expressão do meu amor por Ele e no cumprimento dos meus votos e compromissos? Sofro 
voluntária e pacientemente por amor ao evangelho? Sou um mordomo leal e coerente perante o 
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Senhor? Deus pode confiar em mim, pelo tesouro que Ele deixou nas minhas mãos? Estas são 
perguntas importantes, que deveriam motivar-nos a uma fidelidade ainda maior para com Deus. 
 
     Fidelidade para com outras pessoas. O fruto da fidelidade produzido em nós pelo Espírito Santo, 
deverá afectar o nosso relacionamento com todos os que nos rodeiam. Deveremos ser vistos como 
pessoas inteiramente dignas de confiança: quando falamos, quando agimos... conduzindo-nos de uma 
maneira que inspire confiança. O crente fiel deve manter a sua palavra, ser coerente na sua vida cristã 
e desenvolver hábitos agradáveis a Deus. Tal crente mostrar-se-á fiel no seu lar, amando os seus 
familiares e trabalhando para o bem deles. Também se mostrará coerente na educação dos seus filhos. 
Será um vizinho bom e honrado, como também bom empregado ou bom patrão. Será fiel à presença 
nas reuniões de adoração ao Senhor e dará apoio ao pastor. Ministrar às necessidades alheias, seguindo 
o exemplo dado por Jesus. O corpo de Cristo será fortalecido e encorajado por causa da sua fidelidade, 
em tudo quanto ele fizer. 
 
     Fidelidade para connosco mesmos. Certa jovem crente estava a ir como missionária para a América 
Central. Numa entrevista na rádio, foi-lhe perguntado o que ela faria lá. A sua resposta foi: “Serei o 
que digo que sou”. Por outras palavras, ela não queria fingir ser uma fiel mordoma de Jesus Cristo. 
Quantos de nós somos aquilo que dizemos que somos? Uma pessoa fiel a si mesma não usa de 
duplicidade. Diz David em Salmos 119:113: “Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei”. E o texto de 
Tiago 1:8 ensina que o homem de mente dúplice é “... inconstante em todos os seus caminhos”. Paulo 
recomendava que os diáconos fossem homens sinceros (1 Timóteo 3:8). A palavra grega que significa 
sem sinceridade tem o sentido de “língua dupla”. O significado é semelhante ao que normalmente 
chamamos de pessoa de “duas caras”. Tais pessoas dizem coisas diferentes, dependendo de quem as 
está a ouvir. Deus quer que sejamos o que dizemos que somos, não mostrando duplicidade quanto à 
nossa devoção por Ele. 
 
     Recompensas pela fidelidade. Conta-se a história de um engenheiro que contratou um carpinteiro 
para a construção que estava a fazer. Esse engenheiro era conhecido como homem que construía casas 
da melhor qualidade, usando sempre os melhores materiais. Durante certo número de anos, aquele 
engenheiro e o seu carpinteiro trabalharam em parceria, produzindo muitas casas e da melhor 
qualidade. 
     Finalmente, o engenheiro resolveu que era chegado o tempo de passar toda a responsabilidade para 
o seu carpinteiro e pediu que ele construísse uma casa por certa quantia em dinheiro. Como era de 
esperar, tal casa deveria ser construída com o melhor material disponível. Dessa vez o carpinteiro 
pensou que se usasse material de qualidade inferior, a casa ainda assim teria o mesmo aspecto e 
ninguém notaria a diferença. Assim, sobraria uma boa soma em dinheiro para ele. 
     Terminada a casa, o carpinteiro convidou orgulhosamente o engenheiro para a inspeccionar. Era 
uma bela residência; mas só o carpinteiro sabia que não tinha sido construída com material de 
primeira. Porém, foi um choque para ele, quando o engenheiro lhe disse que a casa era um presente 
pelos seus muitos anos de serviço. E, no seu próprio coração, o carpinteiro pensou: “Se eu soubesse 
que a casa seria minha, eu teria empregado nela o melhor material de construção. Mas, agora é 
demasiado tarde e terei de viver naquilo que construí”. 
     Lembremo-nos de que “O homem fiel abundará em bênçãos...” (Provérbios 28:20). Aquele em cuja 
vida tiver aparecido o fruto da fidelidade, um dia ouvirá o Senhor dizer-lhe: “... Bem está, servo bom e 
fiel...” (Mateus 25:21). Porém, o servo infiel será lançado fora, “nas trevas”. E ali haverá choro e ranger 
de dentes (Mateus 25:30). 
     Já quase no fim da sua exposição sobre a vida no Espírito, o apóstolo Paulo deu o seguinte conselho 
aos crentes da Galácia: “Não erreis; Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, 
isso, também, ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que 
semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna” (Gálatas 6:7-8). As recompensas da fidelidade dos 
fiéis serão a aprovação do Senhor e a vida eterna! 
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13. Indique algumas maneiras pelas quais pode mostrar fidelidade a Deus, a outras pessoas e a si 
mesmo. Recapitule esta parte da lição e mencione áreas da vida em que precisa de ser mais fiel. Peça 
que o Espírito Santo produza na sua vida de maneira abundante, o fruto da fidelidade. 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
14. Quais são algumas das recompensas pela fidelidade? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
15. Quais são algumas das recompensas dadas pela infidelidade? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA – Escolha a melhor resposta para cada questão: 
 
1. Um princípio que envolve a fidelidade e o amor é que  
a) o amor é mais importante do que a fidelidade. 
b) o amor é comprovado pela fidelidade. 
c) a fidelidade é mais importante do que o amor. 
d) tanto um como o outro podem operar sozinhos. 
 
2. Um exemplo de fé natural é: 
a) aceitar Cristo como Salvador.  
b) orar para que alguém seja curado.  
c) guiar um autocarro. 
d) ter certas crenças religiosas. 
 
3. A prova da fidelidade no meio do sofrimento é:  
a) a perseverança. 
b) o temor. 
c) a resistência. 
d) não sentir qualquer dor. 
 
4. O que deve ser evitado? 
a) Fazer um voto. 
b) Fazer um voto e cumpri-lo. 
c) Fazer um voto e não o cumprir. 
 
5. A confiança firme e inabalável em Deus, que experimentamos depois de sermos salvos, chama-se:  
a) dom da fé. 
b) fé viva. 
c) fruto da fé. 
 
6. Coerência significa: 
a) ser leal. 
b) dar a Deus os nossos dízimos. 
c) falar a verdade. 
d) continuar aquilo que começámos. 
 
7. Qual destas palavras é usada no Novo Testamento para significar tanto “crença” como “fidelidade”? 
a) O menah. 
b) Ámen 
c) Emun 
d) Pistis 
 
8. Um mordomo é alguém que 
a) exerce o dom da fé. 
b) administra a propriedade de outrem. 
c) suporta perseguições sem se queixar. 
d) celebra um contrato apenas com um aperto de mão. 
 
9. Todos teremos de prestar contas de acordo com 
a) o modo como investimos aquilo que Deus nos deu. 
b) o que damos a Deus. 
c) o quanto damos a Deus em comparação com o que outros dão. 
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10. Qual é o resultado da infidelidade? 
a) Menor número de bênçãos. 
b) Perseguição por parte dos não crentes. 
c) Ser lançado nas trevas exteriores (Inferno).  
d) A vida eterna. 
 
11. Qual destes homens deu o melhor exemplo de coerente fidelidade? 
a) Moisés. 
b) Daniel. 
c) Pedro. 
 
12. A fidelidade para connosco mesmos, significa: 
a) colocar as nossas necessidades acima das necessidades alheias. 
b) fingir ser fiel como um exemplo para outras pessoas. 
c) ser pessoa de “duas caras” quando é necessário para se proteger a si mesmo. 
d) sermos aquilo que dizemos que somos. 
 
13. Qual destes abrange o acto de compartilhar o tesouro de Deus, o evangelho de Cristo, com outras 
pessoas? 
a) O arrependimento. 
b) A sinceridade. 
c) A mordomia. 
d) A fé salvadora. 
 
14. Quais destas características estão presentes na sua vida, produzidas pelo Espírito Santo? 
a) A fé salvadora. 
b) O fruto de fé 
c) A fé natural 
d) O dom de fé 
 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
8. A sua promessa, em 1 Tessalonicenses 5:24: “Fiel é o que vos chama, o qual também o fará”. 
 
1. a) 4. Dom da fé 
    b) 1. Fé natural 
    c) 6. Fé como crença  
    d) 5. Fruto da fé 
    e) 3) Fé viva 
    f) 2. Fé salvadora. 
 

9. (Em qualquer ordem): cumprir as Suas promessas,  a perdoar e a chamar-nos. 

 
2. A sua resposta. Talvez Moisés estivesse bem firmado, fosse verdadeiro e estivesse firme na sua 
confiança em Deus. 
 
10. c) Deus considera-nos responsáveis pela maneira como investimos naquilo que Ele nos confiou,  
          não importando-se muito ou pouco. 
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3. a) Fé, fidelidade, crença, confiabilidade 
    b) Confiança 
    c) Fé, fiel 
    d) Em verdade; assim seja 
    e) Virtude de quem é fidedigno 
    f) Alguém em quem podemos confiar e que faz o que é certo. 
 
11. a) 6. Mordomia    b) 3. Votos 
      c) 2. Sofrimento    d) 6. Mordomia  
      e) 1. Amor    f) 5. Coerência  
      g) 5. Coerência    h) 4. Lealdade 
 
4. a) V          b) V          c) F          d) V          e) F          f) V 
 
12. As suas respostas. Eis como eu responderia: 
a) Um crente fiel é digno de confiança em todas as circunstâncias. 
b) Um crente fiel sempre manterá a sua palavra. 
c) Um crente fiel será obediente a Deus. 
d) Um crente fiel cumprirá as suas promessas. 
e) Um crente fiel será sempre leal ao seu Senhor. 
f) Um crente fiel permanecerá firme naquilo em que crê, não importando o que os homens possam  
    fazer-lhe. 
g) Os servos fiéis serão honestos na utilização dos fundos públicos (ou dos alheios). 
h) Um servo fiel de Deus confessará a sua fé com ousadia, mesmo que por causa disso seja  
    perseguido. 
 
5. Isaías 11:5. 
 
13. A sua resposta. Esta é uma importante auto-avaliação. Dedique algum tempo para a estudar  com 
cuidado. 
 
6. A pessoa que vive para agradar a si mesma será destruída. E a pessoa que vive para agradar a Deus 
receberá a vida eterna. 
 
14. Poderiam ser: A aprovação de Deus; a vida eterna; ser conhecido como digno de confiança, 
honesto e sincero; ricas bênçãos. 
 
7. Confissão e fé (crença). 
 
15. Deus lançará a pessoa infiel nas trevas exteriores (Inferno); não merecerá a confiança de outras 
pessoas; será uma frustração para si mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


