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O que Significa ser Consistente? – 1 

“Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes; e quem é desonesto nas coisas 

pequenas também será nas grandes.” 

( Lucas 16:10 – NTLH ) 

INTRODUÇÃO 

• Consistência ? Sinal de maturidade 

Quais são as evidências de que você é uma pessoa consistente? 

1. Você tem Valores certos que te orientam! 

“O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não passará sem 

castigo.” (Provérbios 28.20) 

“É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa 

cheia de brigas.” ( Provérbios 17:1 ) 

“Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação.” 

( Provérbios 15:16 ) 

“Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma 

uma cidade.” 

( Provérbios 16:32 ) 

2. Você é sincero nos seus relacionamentos! 

“Se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo para que eu fique 

animado quando receber notícias de vocês.Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como 

eu me preocupo e é o único que, de fato, se interessa pelo bem-estar de vocês Pois todos os outros 

se preocupam com os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo.” (Filipenses. 2:19- 21) 

“Ninguém deve buscar os seus próprios interesses e sim os interesses dos outros.”( I Coríntios 

10:24 ) 

“Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios; mas sejam humildes 

e considerem os outros superiores a vocês mesmos.” ( Filipenses 2:3 – NTLH ) 

3. Você se esforça para viver com integriade! 

“Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino; 

mas não puderam achá-la, nem culpa alguma; porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro 

nem culpa.” (Daniel 6.4) 

“Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive 

com integridade, e pratica a justiça, e, de coração, fala a verdade;” ( Salmos 15:2 ) 

“Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido.” 

( Provérbios 10:9 ) 
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4. Você zela pela Palavra dada! 

“Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim; não, não. O que disto passar vem do maligno.” ( Mateus 5:37 ) 

“Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer 

outro voto; antes, seja o vosso sim sim, e o vosso não não, para não cairdes em juízo.” ( Tiago 5:12 ) 

“É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir.” ( Eclesiastes 5:5 – NTLH ) 

Conclusão 

• Dê uma nota para você mesmo em sua consistencies nests quarto quisitos: 

( ) Valores ( ) Relacionamentos ( ) Integridade ( ) Palavra 

• Agora complete esta oração: 

“Senhor, após ouvir este mensagem, sinto que preciso da auad do Senhor em especial no seguinte 

quesito _____________________. Em nome de Jesus, amém!” 


