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Introdução



O que afinal tem valor?

13 Como resultado, tornou-se evidente 
a toda a guarda do palácio e a todos os 
demais que estou na prisão por causa

de Cristo.14 E os irmãos, em sua 
maioria, motivados no Senhor pela 
minha prisão, estão anunciando a 
palavra com maior determinação e 

destemor. 

Fp 1



O que afinal tem valor?
15 É verdade que alguns pregam 

Cristo por inveja e rivalidade, 
mas outros o fazem de boa 

vontade. 16 Estes o fazem por 
amor, sabendo que aqui me 
encontro para a defesa do 

evangelho. 

Fp 1



O que afinal tem valor?
17 Aqueles pregam Cristo por 

ambição egoísta, sem 
sinceridade, pensando que 

me podem causar sofrimento 
enquanto estou preso.

Fp 1



O que afinal tem valor?
18 Mas, que importa? O 

importante é que de qualquer 
forma, seja por motivos falsos ou 
verdadeiros, Cristo está sendo 

pregado, e por isso me alegro. De 
fato, continuarei a alegrar-me,

Fp 1
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Fp 1



O que afinal tem valor?Não estou dizendo isso 
porque esteja 

necessitado, pois aprendi 
a adaptar-me a toda e 
qualquer circunstância.

Fp 4.11



O que afinal tem valor?

Então, Jesus 
aproximou-se deles e 

disse: “Foi-me dada toda 
a autoridade nos céus e 

na terra.
Mt 28.18



I
O propósito de 

Deus



A Terra cheia da Glória
No entanto, juro pela 
glória do SENHOR 
que enche toda a 

terra,          

Nm 14.21



A Terra cheia da Glória

Mas a terra se encherá 
do conhecimento da 
glória do SENHOR, 

como as águas enchem 
o mar.

Hc 2.14



Seu mandamentoPortanto, vão e façam 
discípulos de todas as 

nações, batizando-os ema 
nome do Pai e do Filho e 

do Espírito Santo,               

Mt 28.19



II
O Programa de 

Jesus 



19 Portanto, vão e façam discípulos 
de todas as nações, batizando-os 
ema nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo, 20 ensinando-os a 

obedecer a tudo o que eu lhes 
ordenei. E eu estarei sempre com 

vocês, até o fim dos tempos”.

Mt 28.19-20



Marque presença - Indo

Aquele que é a Palavra 
tornou-se carne e viveu entre 
nós. Vimos a sua glória, glória 
como do Unigênito vindo do 

Pai, cheio de graça e de 
verdade.

Jo 1.14



Marque presença - Indo
19 Porque, embora seja 
livre de todos, fiz-me 

escravo de todos, para 
ganhar o maior número 
possível de pessoas.  

1 Co 9



Marque presença - Indo
20 Tornei-me judeu para os judeus, 
a fim de ganhar os judeus. Para os 
que estão debaixo da Lei, tornei-me 

como se estivesse sujeito à Lei 
(embora eu mesmo não esteja 

debaixo da Lei), a fim de ganhar os 
que estão debaixo da Lei.

1 Co 9



Marque presença - Indo

21 Para os que estão sem lei, 
tornei-me como sem lei 

(embora não esteja livre da lei 
de Deus, e sim sob a lei de 

Cristo), a fim de ganhar os que 
não têm a Lei.

1 Co 9



Marque presença - Indo
22 Para com os fracos 
tornei-me fraco, para 

ganhar os fracos. Tornei-me 
tudo para com todos, para 

de alguma forma salvar 
alguns.

1 Co 9



Marque presença - Indo
23 Faço tudo isso por 
causa do evangelho, 

para ser co-participante 
dele.

1 Co 9



Conclusão



Um problemaNão me envergonho do 
evangelho, porque é o poder 
de Deus para a salvação de 
todo aquele que crê: primeiro 

do judeu, depois do grego.

Rm 1.16



Um problema19 ‘Pois quem é a nossa esperança, 
ou alegria, ou coroa em que 

exultamos, na presença de nosso 
Senhor Jesus em sua vinda? Não

sois vós? 20 Sim, vós sois 
realmente a nossa glória e a nossa 

alegria!’

1 Ts 2.19-20



Uma promessaensinando-os a obedecer 
a tudo o que eu lhes 
ordenei. E eu estarei 

sempre com vocês, até o 
fim dos tempos”.

Mt 28.20


