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Fidelidade  PARTIDAS

Treinador

Versículo: Êxodo 20:4

PARTIDA 1

PARTIDA 2

Fidelidade vs Idolatria
A Arca é capturada
(1 Samuel 5:1-12, 6, 7:3)

Escolha uma atividade da qual NÃO participar por levar à idolatria. Pode ser o 
hábito de tirar os sapatos, um desfi le do qual não participar, um jogo que você 
escolhe não assistir, ou não comprar fl ores quando outros o fazem.

"Não farás para ti imagem de escultura, nem 
semelhança alguma do que há em cima nos 
céus, nem embaixo na terra, nem nas águas 
debaixo da terra."

"Ensina-me, Senhor, o teu caminho,
e eu andarei na tua verdade; dispõe-me
o coração para só temer o teu nome.”

No Ringue

Versículo: Salmos 86:11

Fidelidade vs Deslealdade
Hananias, Misael e Azarias
(Daniel 3:1-21)

Encontre um tempo esta semana para admitir abertamente na escola ou 
comunidade que você é um cristão, e crê em Jesus Cristo. Depois disso, mostrar 
como você tem sido fi el a este pequeno grupo, apesar da pressão dos pares.

No Ringue



As instruções nesta fi delidade partidária pode ser encontrada na seção 
head coach / treinadores (página 2).
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Versículo: Hebreus 11:1

PARTIDA 3
Fidelidade vs Indecisão
O Senhor chama Samuel
(1 Samuel 3:1-21)

Peça a Deus para falar com você esta semana, e dar-lhe algo para fazer.
Praticar obediência imediata, sem hesitação. Se você esquecer, espere e peça a 
Deus por outra tarefa.

“Ora, a fé é a certeza de coisas que
se esperam, a convicção de fatos
que se não vêem.” 

No Ringue

Versículo: Números 14:41

Versículo:
Hebreus 11:6

PARTIDA 4

PARTIDA 5

Fidelidade vs Desobediência

Fidelidade vs Sonegação

Espiões em Canaã
(Números 13:1-3,17-33, 14:1-11) 

Abraão e Isaque
(Gênesis 22:1-18) 

Escolha 2 tarefas divinas para fazer esta semana. O primeiro, algo que Deus disse 
"não é para você fazer isso!", e a outra algo que Deus disse para fazer. Obedeça a 
Deus até conseguir ganhar a luta contra a desobediência.

Existe alguma coisa da qual Deus está pedindo que você desista nesta semana? 
Pense por um momento sobre o que é, e então ore para que Deus o dê a força para 
desistir temporariamente. Pode ser chá, Facebook, ou um alimento favorito. Para 
vencer essa luta, opte por desistir deste item durante toda a semana.

"Porém Moisés respondeu: Por que 
transgredis o mandado do SENHOR?

para isso, você não prosperará."

“De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que ele existe e que se
torna galardoador dos que o buscam.”

No Ringue

No Ringue



PARTIDA  7
Fidelidade vs Dúvida

No Ringue

Versículo:
João 20:29

Jesus aparece para Tomé
(João 20:24-31)

Escolha acreditar em Deus esta semana sobre algo que Ele prometeu que parece 
impossível. Diga a Deus que você está disposto a esperar até que ele cumpra sua 
promessa. Demonstre sua vontade de esperar; por favor, escreva quantos minutos 
você esperou aqui para que possa relatar isso para seu treinador.

“Disse-lhe Jesus: Porque me viste, 
creste?Bem-aventurados os que 
não viram e creram.” 
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Versículo: Tiago 2:18

PARTIDA 6
Fidelidade vs Inconfiabilidade
Noé e a Arca
(Gênesis 5:32, 6:1-22, 7:1-12)

Escolha uma área de sua vida para ser fi el a Deus. Escolha algo para fazer para 
Deus esta semana, e tente ser fi el nisso. Depois disso, faça outra promessa a Deus 
por um dia, e decida qual dia cumpri-la. Certifi que-se de cumprir essa promessa.

"Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu 
tenho obras; mostra-me essa tua fé 
sem as obras, e eu, com as obras, te 
mostrarei a minha fé." No Ringue
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