
  
 

 

 

 

ROTEIRO 09 – FIDELIDADE 
 

Quebra-gelo: Quando você enfrenta um dificuldade em sua vida, do que mais você necessita? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore por todos os integrantes do PGM que estão presentes e por aqueles que ainda não chegaram; 

 Agradeço ao Senhor pelo encontro de Hoje e peça para que Ele fale aos nossos corações. 

 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

"Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus todo-poderoso. Justos e verdadeiros são os teus 

caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu 

somente és santo.”  Apocalipse 15:3-4 
 

Tempo da Palavra (25 min) – Gálatas 5. 22 / II Coríntios 5.7 
 

Gálatas 5.22 – “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 

mansidão e domínio próprio.”  

 

II Coríntios 5.7 – “Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos.”  
 

Com alegria hoje nos reencontramos para avançarmos um pouco mais no estudo do Fruto do Espírito. Ou 

seja, as ações de Deus em nós produzida pelo seu Santo Espírito. Quando recebemos a Cristo como Senhor e 

como Salvador, o seu Santo Espírito passa a morar em nós, então passamos a viver um nova vida em Cristo 

Esta nova vida será marcada pelo obra do Espírito Santo em nós e através de nós. Lucas escreveu muito bem 

em Atos 1.8 – “Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas 

testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra.” Sermos 

testemunhas a ação do Espirito Santo através de nós, já o Fruto do Espírito e ação dEle em nós. 

Hoje estamos no nosso sétimo encontro sobre o Fruto do Espírito. Já aprendemos sobre o amor, a alegria, 

a paz, a paciência, a amabilidade e a bondade na última semana. Hoje iremos conhecer um pouco mais sobre 

a fidelidade. A palavra “fidelidade”, no original grego, é “pistis” que pode significar tanto “confiança” 

quanto “fidelidade”. Ambas procedem do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé, de fé 

em fé.  

A fé não consiste em um credo, nem em uma aceitação intelectual de um credo ou um conjunto de doutrinas, 

conforme algumas vezes esta palavra é usada. Antes indica a Confiança em Jesus Cristo. Ela é de parceria 

com o arrependimento, forma a conversão. Uma verdadeira dependência de Cristo. Cristo nos conta uma 

história de fé e perseverança nos motivando a busca-lo sempre.  

Lucas 18 vai nos contar sobre uma viúva com o coração cheio de fé e perseverança e um juiz iniquo. Nos 

dias de Jesus, os juízes seculares eram notoriamente corruptos. Sem influência ou suborno os queixosos 

praticamente não conseguiam ter sua causa julgada. Jesus usa esta parábola para nos ensinar sobre fé, oração 

e perseverança. Lucas 18. 1-8:   

 

1 - Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca 

desanimar: 2 — Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. 3 Nessa 

cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: “Ajude-me e julgue o 

meu caso contra o meu adversário!” 4 - Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, 

mas afinal pensou assim: — “É verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. 

5 Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer 

isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo.” 6 - E o Senhor continuou: — Prestem 

atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse.7 Será, então, que Deus não vai fazer justiça a favor do 

seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? 8 Eu 

afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do 

Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? 

 

 
 



Perguntas para Reflexão: 
 

1. Ouça essa expressão de Jesus: “Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na 

terra?” Comente com o grupo sobre esta expressão de Jesus. 

 

2. Jesus nos mostra que a nossa fé deve nos motivar as ações, mesmo quando não parece que teremos a 

resposta. Esta mulher ela foi perseverante. Como você age diante das situações que as vezes você parece 

não ter solução? E fácil continuar crendo, mesmo quando não enxergamos respostas aparentes? 

Compartilhe 

 

3. Quando se trata de fé, oração, confiar no Senhor, o que geralmente você faz? Compartilhe. 

 

4. Qual o seu pedido mais urgente para Deus hoje? Como este PGM pode apoiá-lo e se juntar a você nesta 

oração? 

 

Tempo de Oração: No momento de oração em duplas, gostaria de desafiar a cada dupla de oração a 

compartilhar um com outro as seguintes perguntas: 

 

1 – Como está o seu relacionamento com Deus? Seu tempo devocional, leitura da Palavra e Oração? 

 

2 – Compartilhou o amor de Jesus e da mensagem do evangelho nos últimos dias com pessoas não cristãs? 

 

3- Tem se preocupado demais com a opinião dos outros? 

 

Existe algo importante que você queira compartilhar para que eu ore com você durante esta semana? 

 
 

Tempo da Igreja (5 min):  Compartilhar sobre o desafio dos encontros dominicais de oração. 

 

 

 

 


