
FILIPENSES 
Alegria em ser 

conquistado por Cristo 



Alvo da lição 
O aluno será capaz de 

saber como a metáfora do atleta nos 

ajuda a entender o perigo do 

comodismo espiritual; 

sentir desejo de se dedicar mais às coisas 

espirituais do que às  terrenas; 

agir em busca de conhecer mais a 

Cristo, aguardando a sua volta, com 

quem estaremos eternamente. 



Tema da Carta aos Filipenses: 

“alegrai-vos no Senhor” (Fp 3.1) 

 

A fonte da alegria do cristão não está nas 

circunstâncias, nem em nós mesmos ou 

em coisa alguma, mas no SENHOR! 

Introdução 



A herança de Paulo (v.5): 

1. Eclesiástica: “circuncidado ao oitavo 

dia”  

2. Nacional:“da linhagem de Israel”  

3. Ancestral: “da tribo de Benjamim”  

4. Parental: “hebreu de hebreus”  

5. Religiosa - “quanto à lei, fariseu”  

I. A falência que Paulo aceitou 

    (Fp 3.2-7) 



Se alguém poderia dizer que “merecia” a 

salvação ou que a “conquistou por 

méritos” próprios, esse seria Paulo. 

Porém ele mesmo afirmou: 

“Mas o que, para mim, era lucro, isto 

considerei perda por causa de Cristo. Sim, 

deveras considero tudo como perda... e as 

considero como refugo, para ganhar a 

Cristo.” (vs. 7-8) 

I. A falência que Paulo aceitou 

    (Fp 3.2-7) 



Aplicação para hoje 

Você também confia em toda a sua 

herança religiosa e, por isso, 

acredita que têm muitos méritos 

perante Deus? 



Paulo descobriu que Cristo não se torna 

nosso por esforço próprio, mas somente 

quando reconhecemos que a soma de todas 

as nossas obras de justiça resulta em 

perda. 

II. A vida íntima que Paulo  

     experimentou (Fp 3.8-11) 



O que motivava Paulo: 

1. Conhecer a PESSOA de Cristo 

   “para o conhecer” (vs. 8,10) 

2. Conhecer o PODER de Cristo 

   “e o poder da sua ressurreição” (v. 10) 

3. Conhecer a PAIXÃO de Cristo 

“e a comunhão dos seus sofrimentos”  

(vs. 10-11) 

II. A vida íntima que Paulo  

     experimentou (Fp 3.8-11) 



Aplicação para hoje 

O conhecimento que Paulo obteve a 

respeito de Cristo foi apenas 

intelectual ou experiencial? 
 

Você consegue explicar a diferença? 



Paulo nos adverte a nunca se acomodar 

com nossa vida espiritual.  

Ele nos exorta a sempre desejar melhorar 

cada vez mais! 

III. O alvo que Paulo desejou 

       (Fp 3.12-16) 



Ao enfatizar o alvo do cristão, Paulo 

descreve quatro aspectos do atleta: 

1. A mente 

 ”Não que eu o tenha  já recebido ou 

tenha já obtido a perfeição” (v. 12) 

O crente não vai conseguir a perfeição 

nesta vida, mesmo assim deve “prosseguir 

para o alvo” (v. 14). 

III. O alvo que Paulo desejou 

       (Fp 3.12-16) 



2. O esforço (vs. 13-14) 

a. concentrar-se no alvo; 

b. Esquecer das coisas que para trás ficam; 

c. Avançar para as coisas que estão adiante. 

3. O alvo (v. 14): Cristo! 

4. O prêmio (v. 14): a vida celestial. 

III. O alvo que Paulo desejou 

       (Fp 3.12-16) 



Aplicação para hoje 

Quais são as coisas que ficaram 

para trás e precisam ser esquecidas 

por você, a fim de alcançar o 

prêmio maior que Deus reservou 

para os seus filhos? 



IV. O desafio que Paulo 

compartilhou (Fp 3.17-21) 

Paulo apresenta três desafios para a igreja 

de Filipos: 

1. Imitar o seu exemplo (v. 17) 

“Sede imitadores meus e observai os 

que andam segundo o modelo que 

tendes em nós” 



2. Evitar os maus exemplos (vs. 18-19) 

 São os “inimigos da cruz de Cristo”: 

a.“o destino deles é a perdição” 

b. “o deus deles é o ventre” 

c.“a glória deles está na infâmia” 

d. “só se preocupam com as coisas 

terrenas” 

IV. O desafio que Paulo  

      compartilhou (Fp 3.17-21) 



3. Aguardar a pátria celestial e a 

transformação do corpo (vs. 20-21) 

a. Nossa verdadeira pátria está nos 

céus; 

b. Os que sofrem com dores, 

enfermidades, algumas limitações, 

incapacidades etc. terão seu corpo 

transformado igual ao corpo 

glorioso de Cristo. 

IV. O desafio que Paulo  

      compartilhou (Fp 3.17-21) 



Aplicação para hoje 

Você realmente vive como cidadão 

dos céus aqui na terra? Tem certeza 

de que deseja a pátria celestial? Já 

parou para pensar quanto 

sofrimento irá acabar com a 

ressurreição do corpo na volta de 

Cristo? 



“A liberdade em Cristo não significa 

liberdade para ser egoísta. Significa 

aproveitar todas as oportunidades 

para servir e se tornar a melhor 

pessoa possível”. 

(Bíblia de Aplicação Pessoal) 

Conclusão 


