
A FIDELIDADE ACIMA DE TUDO 

 

Objectivo do Tema: A importância da nossa fidelidade para com Deus. 

Texto Base: Oséias 2 

 

Introdução  

Escolher uma experiência pessoal em que percebeu, sentiu ou viveu a infidelidade. 

Complementar com a leitura de Oséias 2: 2 e 3. 

 

I – A Importância do Amor 

1- Falar da relação de Oséias com Gomer. 

2- Oséias como símbolo do amor de Deus para com o seu povo. 

3- Ingratidão por parte de Gomer 

 

II – O Que Me Diz Deus a Mim Com Esta Mensagem? 

 1 – Como posso eventualmente estar a prostituir a minha relação com Deus? 

  - Tempo privado com Deus 

  - Partilha (alegrias, tristezas, ansiedades, realizações…) 

- Os meios que Deus põe à minha disposição (aptidões, finanças, filhos, 

sucessos profissionais, capacitações académicas…)  

 2 – Um Terrível Equívoco. 

- Gômer sentia-se feliz e realizada ao julgar que tudo o que tinha lhe fora 

dado pelos seus amantes. (Oséias 2: 5, 12, 13, 17) 

- Procurar apresentar alguns dos equívocos em que temos caído, ou 

possamos vir a cair nas nossas vidas (sou um profissional de 

sucesso; tive a melhor classificação do meu curso; sou esforçado e 

cumpridor no meu trabalho; trabalho muitas horas) 



- Que outros deuses (baalins) temos na nossa vida, a quem estamos 

a queimar incenso (dirigindo o nosso tempo e pedidos). 

 

III – Quando se Esgotam Todos os Outros Meios 

- Oséias vai colocar dificuldades no caminho da sua mulher, para que ela 

venha a compreender o erro em que se encontra e descubra o grande amor 

que ele tem por ela. (Oséias 2: 6-12) 

- Por vezes Deus tem de usar este método para connosco a fim de 

que acabemos por glorificá-Lo. 

- Se aprendermos com as experiências dos outros, não temos 

necessidade de aprender na escola da dificuldade. 

 

Conclusão 

 

O objectivo de Deus é levar-nos a reconhecer quem efectivamente está na origem 

de tudo o que realmente vale a pena na nossa vida, e atrair-nos pelo Seu amor. 

 

- Os nossos bens e recursos devem estar ao serviço do Senhor e mostrar o 

nosso reconhecimento e fidelidade para com Deus. 

 

- Não nos equivoquemos quanto ao nosso sucesso (financeiro, profissional, 

de realização). Deus é quem nos dá todas as coisas. 

 

- Ao colocar as dificuldades na nossa vida, Deus poderá estar a querer 

chamar-nos à atenção para a nossa falta de fidelidade. 

 

- Deus já demonstrou que nos ama. Deu tudo. Deu a Sua própria vida na 

pessoa de Jesus Cristo. 

 

 

 

     

  


