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Por quê Você Precisa ser Consistente? 

“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, 

sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.” (1 Co. 15.58) 

INTRODUÇÃO 

• O que nos poupa de cair em extremismo tolo? 

• O que caracteriza aqueles que são bem sucedidos nos esportes, em vendas, etc? 

• Qual é a única qualidade que nos negócios constrói respeito mais do que qualquer outra coisa? 

• O que é que traz segurança para o relacionamento? 

• O que leva a aumentar a confiança nos líderes? 

• O que nos leva a escolher uma determinada marca de produto? 

• O que é mais necessário aos pais em seus lares? 

• O que leva você a voltar ao mesmo restaurante sempre? 

• O que é que você mais espera do correio, do entregador de jornal, ou do entregador de 

encomendas? 

• O que pesará mais no seu testemunho de Cristo do que qualquer outra coisa? 

A resposta para estas perguntas é uma só: Consistência 

Auto-análise: Sou uma pessoa com quem se pode contar sempre? 

Na Bíblia consistência tem a ver com fidelidade! 

Razões Para você ser Consistente: 

1. Porque você será semelhante ao Pai! 

“Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.” (1 Co, 

1.9) 

“O Eterno é o nosso protetor; Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto e julga com 

justiça e honestidade.” (Dt. 32.4 BLH) 

• Deus é fiel em suas promessas (2 Pe. 3.9) 

• Deus é fiel no perdão dos nossos pecados (1 Jo. 1.9) 

• Deus é fiel na hora da tentação (1 Co. 10.13) 

• Deus é fiel todo o tempo (Sl. 119.90; Hb. 13.8) 

2. Porque Deus poderá contar com você! 

“Sou grato para com Aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, 

designando-me para o ministério.” 
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(1 Tm. 1.12) 

“Eu nomeei Hanani meu irmão, e Hananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Hananias era 

homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros.” (Ne. 7.2) 

3. Porque você será abençoado e recompensado! 

“Homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem 

castigo.” (Pv. 28.20) 

“Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; 

entra no gozo do teu senhor.” (Mt. 25.21) 

Conclusão 

Consistência é uma das virtudes mais apreciadas não apenas na vida cristã, mas em todos os 

aspectos da vida. 

Consistência é uma questão de hábito que deve ser formado através de uma mudança de atitude e 

uma prática diária. 

“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, 

sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.” (1 Co. 15.58) 


