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Professor: Vlademir Hernandes

vlademir@ibcu.org.br

Aula 6

Aula 5 - Resumo

• O Modelo do Senhor Jesus Cristo

• A Exaltação do Senhor Jesus Cristo

• A Obra de Deus em Seus filhos

– Papel pessoal

– Papel do Pai

UM BASTA NAS RECLAMAÇÕES E 
CONTENDAS

Fp 2:14-16

A Ordem para Cessar

Fp 2:14

Fazei Tudo...
• Fazei: Imperativo

• Tudo: Todas as coisas

– Inclusive as coisas dos dois versículos anteriores 
(12-13)

– Obediência para o Desenvolvimento da Salvação

– Murmurações e contendas são manifestações da falta 
de temor

– Murmurações e contendas comprometem a alegria 
no Senhor
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Murmurações

• Queixas, reclamações

• Manifestações de insatisfação ou indignação

• O alvo pode ser:

– Outras pessoas (Mc 14:5)

– Situações (At 6:1)

– O próprio Deus (1Co 10:10)

Contendas

• Questionamentos, disputas, discussões

• Enquanto a murmuração é emocional, a 
contenda é intelectual (Lc 9:46)

Marca da Alegria Imune às Circunstâncias

• Reclamação e contenda são sinais de 
descontentamento – perda da alegria do Alto

• Os que se alegram no Senhor não reclamam 
da vida

– Paulo tinha razões para reclamar

– A igreja também

As Razões para Cessar

Fp 2:15-16

Por Causa do Próprio Crente

• “para que...”

• Irrepreensíveis

– Sem defeito, sem mancha

• Sinceros (Puros)

– Não misturados, não adulterados

• Inculpáveis

– Sem culpa, inatacável

Por Causa dos Descrentes

• “no meio de uma geração ...”

• Pervertida

– Perversa, maldosa

• Corrupta

– Curvada, torcida – indicando desvio moral
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Por Causa dos Descrentes

• “Resplandeceis”

• Se destacar das trevas, brilhar, fornecer 
referência

• Evidenciar sua condição pecaminosa

• Apontar para a necessidade de redenção

Por Causa dos Descrentes

• “preservando a Palavra da Vida”

• Tradução possível:1 entregando, oferecendo

– “entregando a elas a mensagem da vida” (BLH)

– “Offering the word of life” (BBE)

1 MacArthur, John. The MacArthur New Testament Commentary. Chicago:Moody Press , 2001

Por Causa dos Líderes

• “no dia de Cristo,eu me glorie...”
• “Não corri em vão”

• “Não me esforcei inutilmente”

• Seu empenho pelos crentes é valioso

• Sua dedicação à obra é sublime

SERVOS MODELOS DE 
ESPIRITUALIDADE

Fp 2:17-30

Paulo 

Alegre com o Próprio Sacrifício

Paulo

• “Oferecido por Libação” (17)

• Paulo faz uma analogia com os sacrifícios do AT 

(Nm 15:7)

–A idéia aqui é agradar a Deus com o aroma

–Mesmo que isso “queime” ou “consuma” 
sua própria vida
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Paulo
• “sobre o sacrifício e serviço da vossa 

fé...” (17)

• A Libação era menos importante que o 
sacrifício em si

–Paulo fala como se o grande sacrifício 
e serviço da igreja valesse mais que 
sua vida

Paulo

• “alegro-me..., me congratulo... alegrai-vos e 
congratulai-vos comigo” (17-18)

• “Se minha morte agradar a Deus, estou alegre 

– reparto minha alegria com vocês. Alegrem-
se e repartam sua alegria comigo também –
pois terá valido a pena!”

• Segundo Paulo, “queimar” a vida 
pela causa de Cristo é extremamente 
gratificante

Timóteo

Zeloso para com os Interesses da 
Igreja

Timóteo

• Nativo de Listra na Galácia (hoje é Turquia)

• Filho de uma judia crente (Eunice) com pai 
grego (prov. pagão)

• Levado a Cristo por Paulo (prov. na 1ª viagem 

quando passa por Listra) (At 14:6-23)

Timóteo

• Circuncidado por Paulo (At 16:3)

• Paulo tinha grande afeição (1Co 4:17; 
Rm 16:21; 2Tm 1:2)

• Mesmo Jovem, era um líder influente 
(1Tm 4:12)

• Seria o mensageiro de Paulo para saber 
detalhes da igreja (19)

Timóteo

• Já havia sido enviado por Paulo nesse tipo de 
missão (1Co 4:7; 1Ts 3:2)

• “cuide dos vossos interesses”

– Os de Cristo (21, Conf. Fp 2:4)

• “todos eles buscam o que é seu”

– Os que pregam por inveja e rivalidade (Fp 1:15)
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Timóteo

• “caráter provado pois serviu...” (22)

• Servir é para quem tem caráter

–(At 6:3; 1Tm 3 e Tt 1)
• Qualificações de líderes

• Qualificações de diáconos 

Epafrodito

Vida em risco pelo progresso da Obra

Epafrodito

• Seu nome significa “o que pertence a 
Afrodite”
– Afrodite era a deusa grega do amor, beleza e 

fertilidade (chamada de Vênus pelos Romanos)

• Alguém de confiança da igreja

–Enviado para socorrer Paulo (4:18)

• Alguém querido da igreja (26)

• Nada mais se sabe sobre ele

Epafrodito

• “meu irmão, cooperador companheiro de 
lutas” (25)

– Desenvolveu-se uma grande afinidade entre eles

– Cooperador = “Synergos”

– Comp.lutas = “co soldado”

Epafrodito

• “vosso mensageiro” (25)

– Apóstolo – aqui – mensageiro

– O termo foi adotado para os 12

• “vosso auxiliar” (25)

– Leiturgos – “o que ministra”

• “nas minhas necessidades”

– Cuidado da igreja com Paulo

Epafrodito

• Se tivesse morrido...

– Paulo teria “tristeza sobre tristeza”

• Razões para seu retorno:

– Com Saudades

– Angustiado pela notícia ruim

– Alegria da igreja

– Consolo de Paulo “menos tristeza”
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Epafrodito

• “...toda alegria, e honrai...” (29)

• Tipos a serem honrados pela igreja:

–“Chegou às portas da morte pela obra de 
Cristo”

–“se dispôs a dar a própria vida”

–“para suprir a ajuda que vocês não podiam 
me dar (à distância)”

FALSO OU VERDADEIRO?

Ilusões e Certezas sobre a Salvação

Fp 3:1-11

Os Falsos Crentes Existem

Muitos podem estar Enganados sobre sua Salvação

Auto Exame

• Nem todos que pensam que são crentes o são 
(Mt 7:21-23; Mt 22:1-14)

• A falta de frutos pode significar falta de 

salvação (Mt 7:17-20)

• A porta é estreita (Mt 7:13-14)

Marcas da Verdadeira Fé

• Pode ser verificada (2Co 13:5)

• Suporta provações (Tg 1:2-12)

• Acolhe a Palavra para praticar (Tg 1:21-22)

• Refreia a língua – não é maldizente nem falso 
acusador (“Diabolo”) (Tg 1:26)

Marcas da Verdadeira Fé

• Socorre os necessitados (Tg 1:27)

• Não ama o mundo (1Jo 2:15)

• Não vive na prática do pecado (1Jo 3:9)

• Não faz acepção de pessoas (Tg 2:1)
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Marcas da Verdadeira Fé

• É abundante em boas obras (Tg 2:14)

• Cuida dos seus pais e avós (1Tm 5:8)

• É abundante em amor (Jo 13:35)

• Provoca a disciplina de Deus quando 
há pecados (Hb 12:7-8)

Um Evento no Passado não é Prova de...

• Resposta a um apelo

• Preenchimento de uma ficha

• Uma oração feita

• Uma emoção sentida

• Ter nascido num lar evangélico

• Ter se tornado um membro da igreja

• Ter cursado um seminário

• Ter sido ordenado pastor

A Moralidade em si não é Prova de ...

• Sou salvo por minha moralidade ou minha 
moralidade deriva da minha salvação?

Mero Conhecimento dos Fatos do 
Evangelho não é Prova de Salvação

• Todo bom estudioso de “Ciências da Religião” 
conhece os fatos do Evangelho

• Os teólogos liberais conhecem bem os fatos 
do Evangelho

• Asseveração intelectual sem confiança e 
compromisso

Atividade Religiosa não é prova de ...

• Venho aos cultos

• Faço cursos bíblicos

• Leio minha Bíblia

• Faço minhas orações

• Faço minhas contribuições

• Ouço músicas evangélicas

Serviço em Nome de Cristo não é prova de...

• Judas pregou em nome de Cristo (Mt 10:1-7; Jo
6:70; Jo 17:12)

• “Muitos naquele dia...” alegarão ter feito 
muita coisa em nome de Cristo (Mt 7:21-23)
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VERDADEIROS CRENTES

Prerrogativas Singulares

Fp 3:1-3

Circuncisão – a falsa

O Verdadeiro Sentido da Circuncisão

Sinal de Aliança

Se Alegram no Senhor

• “Finalmente, alegrem-se no Senhor” (1)
– É um Imperativo

– Alegria é fruto do Espírito 

(Gl 5:22)

• Alegria no Senhor, quando presente, é uma das 
marcas de uma Fé genuína

Exercitam o Discernimento

• “...escreva as mesmas coisas”(1)

– Repetindo...reforçando (Fp 1:27-28)

• “acautelai-vos...” (2)

– Imperativo

– Reconheça-os

– Identifique suas heresias

– Confronte-os com a Verdade

Exercitam o Discernimento
• Judaizantes

– Adulteraram a Mensagem

– Cães

• “Bestas traiçoeiras”

– Maus Obreiros

• “Ativistas do maligno”

– Falsa Circuncisão

• “Castrados”
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Exercitam o Discernimento

• Atualmente, falsos ensinos estão em todo 
lugar

• Muitos são anti-bíblicos

– Misticismo, Budismo, Islamismo, Satanismo, etc.

• Muitos são pseudo-bíblicos

– Se auto intitulam “Cristãos”

Exercitam o Discernimento

• Verdadeiros Crentes precisam validar todos os 
ensinos submetendo-os ao crivo da Sã 
Doutrina (2Tm 4:3-4)

• Verdadeiros Crentes são os portadores da 
Verdade (1Tm 3:15)

• Verdadeiros Crentes Defendem sua Fé (1Pe 
3:15)

Adoram no Espírito

• “Cultuam”

– Melhor tradução1: “Rendem serviço espiritual 
respeitoso”

• “no Espírito”

– Graças à habitação (exclusiva) do Espírito de Deus 

1 MacArthur, John. The MacArthur New Testament Commentary. Chicago:Moody Press , 2001

Se Gloriam em Cristo

• Creditam a Cristo tudo o que são e têm (2Co 
10:17-18)

– Sua Glória está em Cristo

• Não têm Glória própria

– Não têm em si motivos para se exaltar

• Falsos Crentes podem pensar que têm do que 
se gloriar (Ef 2:9)

Não Confiam na Carne

• “carne”

– Representa a humanidade decaída separada de 
Deus (Jo 6:63)

– Inclinada ao pecado e sem nada de bom em si 
(Rm 7:18 e 25)

• Contraste com os que confiam que serão 
salvos por qualquer coisa que não Cristo

OS GANHOS DA RENÚNCIA À 
CARNALIDADE

Fp 3:4-11
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Abandono de Credenciais 
que não Impressionam a 

Deus

Fp 3:4-6

Salvação não é por Ritual

• “circuncidado ao oitavo dia”

• Rituais praticados hoje que não salvam:

– Batismo infantil

– Extrema unção

– Batismo adulto

– Participar da Ceia

– Rezas, rosários, etc.

Salvação não é por Raça

• “da linhagem de Israel”

• “Raças” ilusórias da atualidade:

– “Nasci num lar evangélico”

– “Sou filho, neto, sobrinho de pastor”

Salvação não é por Posição

• “da tribo de Benjamim”

• Posições ilusórias da atualidade:

– “Sou diácono”

– “Coordeno o ministério tal”

– “Eu cuido da coleta”

– “Sou Pastor”

– “Pertenço à OPBB”

Salvação não é por Tradição

• “Hebreu de Hebreus”

• Tradições ilusórias da atualidade

– “Estamos na 5ª geração de batistas”

– “Meu bisavô foi fundador da igreja”

– “Meu sobrenome é xxxx – família de grande 
tradição cristã”

Salvação não é por Religião

• “Quanto à lei, Fariseu”

• Religiões ilusórias da atualidade:

– “Sou Batista”

– “Sou Católico”

– “Sou Espírita”

– “Sou Crente”

– “Sou Evangélico”
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Salvação não é por Sinceridade

• “quanto ao zelo, perseguidor da igreja”

• Zelosos iludidos da atualidade:

– Testemunhas de Jeová

– Judeus Ortodoxos

– Muçulmanos Fundamentalistas

– “Ativistas” de igrejas evangélicas

Salvação não é por Legalismo

• “Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível”

• Legalistas iludidos da atualidade:

– “não bebo, não fumo, 
não jogo, não vejo TV, não vou ao
cinema, vou ao culto todos os 
domingos, dou o dízimo, etc.”


