ESTUDO SEMANAL – 30/08/2017
Tema: FIDELIDADE (2º EPISÓDIO – FIDELIDADE A IGREJA).
Pr. Jedilson Rodrigues.

TEXTO BASE: 1 Coríntios. 4:1-2

Introdução: Segundo o dicionário, Fidelidade é a característica do que é fiel, do que demonstra
zelo, respeito por alguém ou algo; é ser lealdade. É constância nos compromissos assumidos com
outrem.

a)

Fidelidade na pontualidade e na assiduidade (Jo. 5:1-9; 20:24-29).
Chegar atrasado aos compromissos equivale a mentir e a roubar. Sem querer generalizar, somos
oprimidos por uma cultura de atraso que chega ao ponto de atingir as coisas sagradas.

b)

Fidelidade na disposição e na disponibilidade (Mt. 9:35-38).
Nossa fidelidade à Igreja não é sazonal. Ela não deve estar sujeita ao flutuar do nosso humor ou
temperamento. Alguns cristãos estão dispostos, mas não disponíveis. Outros estão disponíveis, mas não
dispostos. O servo bom e fiel sempre diz sim, amém ao Senhor e à Sua Obra.

c)

Fidelidade nas contribuições pecuniárias - relativo a dinheiro (Êx. 36:6,7; Fp. 4:15-19). Salomão foi
o homem mais sábio em toda a Terra. Em sua biografia, sua sabedoria é destacada em pelo menos
quatro situações:


No julgamento da causa das duas mulheres que alegavam ser mãe da mesma criança (I Rs. 3:25-28).



Na construção do templo (I Rs. 6:36,37) que teve a aprovação de Deus (I Rs. 6:12,13; 8:10,11) e na
maneira como foi construído (I Rs. 6:7).

d)



Na adoração (I Rs. 3:2-4,15)



Na sua generosidade em contribuir pra Deus (Êx. 27:1,2; I Rs.8:64; II Co. 4:1).

Fidelidade nas funções ministeriais (Mt. 28:18-20; At. 20:24; Ef. 4:16).
Nossa função ministerial tem dois pilares: proclamação e ensino.

Através da proclamação e do ensino do Evangelho, as pessoas são salvas e aperfeiçoadas em Cristo.
Como fazemos isso? Através do discipulado. Através do discipulado agregamos valores à vida das
pessoas.
Benjamim Franklin disse: “se me dizes, eu esqueço. Se me ensinas, eu me lembro. Se me envolves,
eu aprendo”.
William Glasse nos mostra a seguinte estatística:
Nós aprendemos:


10% do que lemos.



20% do que escutamos.



30% do que vemos.



50% do que vemos e escutamos.



70% do que discutimos.



80% do que experimentamos.



95% do que ensinamos para os outros

