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O que Significa ser Consistente? – 2 

“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? 

- O que nós já vimos? 

1. Você tem valores certos que te orientam! 

2. Você é sincero nos seus relacionamentos! 

3. Você se esforça para viver com integridade! 

4. Você zela pela palavra dada! 

Hoje veremos que, sendo consistente…. 

5. Você desenvolve os dons que Deus lhe deu! 

“Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da 

multiforme graça de Deus.” (1 Pe. 4.10) 

“Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, 

com a imposição das mãos do presbitério.” (1 Timóteo 4:14 – RA) 

6. Você administra com sabedoria o dinheiro que Deus lhe deu! 

“Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a 

verdadeira riqueza?” (Lc.16.11) 

“Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor, naquilo que não satisfaz? Ouvi-me 

atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares.” ( Isaías 55:2 – RA ) 

7. Você obedece à Palavra de Deus em todo tempo! 

“Suscitar-lhes-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas 

palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar.” (Dt. 18.18) 

“Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que 

procede da boca de Deus.” (Mateus 4:4 – RA) 

“Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.” ( 

Tiago 1:22 – RA ) 

8. Você transmite a outros o que aprende. 

“E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens 

fiéis e também idôneos para instruir a outros.” (2 Tm. 2.2) 
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“Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a 

longanimidade e doutrina.” (1 Timóteo 4:2 – RA) 

Conclusão 

Em qual dessas 4 áreas você precisa que Deus trabalhe mais especificamente em sua vida? 

- Você desenvolve os dons que Deus lhe deu! 

- Você administra com sabedoria o dinheiro que Deus lhe deu! 

- Você obedece à Palavra de Deus em todo tempo! 

- Você transmite a outros o que aprende. 


