
 

Palavra e compartilhar
Meu Amigo é Fiel | João 15:10
Aprendemos que podemos (e devemos) ser como Jesus! Podemos ter o caráter Dele, nos relacionar 
como Ele se relaciona, mas ainda há lições preciosas a serem aprendidas. Hoje, aprenderemos com 
Jesus, que foi fiel e constante até o fim! O texto que lemos diz que Jesus obedeceu aos mandamentos 
do Pai e permaneceu em Seu amor. Isso nos mostra que Jesus era fiel, ou podemos usar outra  
palavra: constante! 

Jesus foi constante, do começo ao fim. Constância é “qualidade daquele que não falta ao dever, assi-
duidade, frequência ou persistência”. Jesus não parou pelo caminho, não faltou com seu dever ou dei-
xou de ser assíduo naquilo que havia se comprometido, ainda que tivesse lutas e dificuldades, como 
qualquer um de nós!

Especialmente nas situações que enfrentamos em nossos dias, constância tem sido um desafio e Je-
sus, novamente, é nosso grande exemplo. Muitos podem ter tido dificuldades de permanecer constan-
tes na fé ao se depararem com uma dificuldade financeira ou profissional. Outros, podem ter tido difi-
culdade de manter sua fé aquecida sem ter a proximidade presencial com a igreja por algum tempo. 
Fato é que, seja por motivos clínicos, familiares, emocionais ou qualquer outro, permanecer constante 
na fé pode ser um desafio para muitos.

Nosso amigo Jesus foi constante na fé quando passou por um longo deserto, com fome e sede. Foi 
constante na fé quando nem mesmo pessoas próximas a Ele acreditavam Nele. Foi constante na fé 
quando o caluniaram e ofenderam injustamente. Foi constante no sofrimento e também foi na vitória. 
Esse é Jesus, e Ele mesmo disse que podemos e devemos ser como Ele! 

2 Tessalonissensses 3:5 diz: “O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à cons-
tância de Cristo.” Aqui podemos fazer duas interpretações, sendo que ambas estão corretas!  

1. Sermos constantes em Cristo, nos lembrando sempre que nada poderá nos separar Dele! 
2. Sermos constantes, como Cristo foi constante, pois Jesus é nosso maior exemplo. 

Conclusão  
Lemos em Filipenses 2:5, duas semanas atrás, que Jesus foi fiel ao seu compromisso, e fiel até a 
morte! A mesma missão é confiada a nós: “Sê fiel até a morte”, mas há temos promessa linda: Recebe-
remos a coroa da vida! A recompensa é reservada àqueles que permanecem fiéis, em tudo e até o fim!

Talvez, alguns de nós têm tido sua caminhada cristã marcada pela inconstância e querem decidir, hoje, 
não continuar com uma história de “paradas” pelo caminho! Não queremos constranger ninguém com 
essa palavra, pelo contrário. Faça uma decisão agora mesmo para voltar, mas guarde em seu coração 
essa verdade: Agora é pra valer. Fiel e constante até o fim!

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!



Perguntas: 
1. Houve algum momento em que você enfrentou uma dificuldade que tentou te parar na caminhada da 
fé? Como você venceu?

2. Existe algo que ainda tenta te impedir, hoje, de ser constante na fé?   

 
 
 


