
Em busca da perfeição 

Mensagem:12 de 12 
Data: 10/07/2011 



Introdução 



Não que eu o tenha já 
recebido ou tenha já obtido 

a perfeição; mas prossigo 
para conquistar aquilo para 

o que também fui 
conquistado por Cristo Jesus. 

Fp 3.12 



Todos, pois, que somos 
perfeitos, tenhamos este 

sentimento; e, se, 
porventura, pensais doutro 

modo, também isto Deus vos 
esclarecerá.   

Fp 3.15 



Irmãos, não penso que eu 
mesmo já o tenha alcançado, 

mas uma coisa faço: 
esquecendo-me das coisas que 
ficaram para trás e avançando 

para as que estão adiante,   

Fp 3.13 



Tão-somente 
vivamos de acordo 

com o que já 
alcançamos.  

Fp 3.16 



Não que eu o tenha já 
recebido ou tenha já obtido 

a perfeição; mas prossigo 
para conquistar aquilo para 

o que também fui 
conquistado por Cristo 

Jesus.  Fp 3.12 



Pois o Filho do 
homem veio buscar 

e salvar o que 
estava perdido.  

Lc 19.10 



Mais do que isso, considero tudo 
como perda, comparado com a 

suprema grandeza do 
conhecimento de Cristo Jesus, 

meu Senhor, por cuja causa perdi 
todas as coisas. Eu as considero 

como esterco para poder ganhar 
a Cristo   Fp 3.8 



e ser encontrado nele, não 
tendo a minha própria 

justiça que procede da lei, 
mas a que vem mediante a 
fé em Cristo, a justiça que 

procede de Deus e se baseia 
na fé.  Fp 3.9 



Quero conhecer a Cristo, 
ao poder da sua 
ressurreição e à 

participação em seus 
sofrimentos, tornando-me 

como ele em sua morte  
Fp 3.10 



1ª Atitude: 
Ter consciência que a salvação 

é só o começo. 



Não que eu já tenha obtido 
tudo isso ou tenha sido 

aperfeiçoado, mas prossigo 
para alcançá-lo, pois para 
isso também fui alcançado 

por Cristo Jesus. 
Fp 3.12 



Quero conhecer a Cristo, 
ao poder da sua 
ressurreição e à 

participação em seus 
sofrimentos, tornando-me 

como ele em sua morte  
Fp 3.10 



2ª Atitude: 
Não permitir uma atitude de 

acomodação 



Todos nós que alcançamos a 
maturidade devemos ver as 
coisas dessa forma, e se em 

algum aspecto vocês pensam 
de modo diferente, isso 

também Deus lhes 
esclarecerá.  

Fp 3.15 



Assim, meus amados, como 
sempre vocês obedeceram, não 

apenas em minha presença, 
porém muito mais agora na 

minha ausência, ponham em 
ação a salvação de vocês com 

temor e tremor,   

Fp 2.12 



2 Como crianças recém-
nascidas, desejem de coração 

o leite espiritual puro, para 
que por meio dele cresçam 
para a salvação, 3 agora que 

provaram que o Senhor é 
bom. 

1Pe 2 



Não que eu já tenha obtido 
tudo isso ou tenha sido 

aperfeiçoado, mas prossigo 
para alcançá-lo, pois para 
isso também fui alcançado 

por Cristo Jesus. 
Fp 3.12 



3ª Atitude: 
Deixe o passado para trás 



Irmãos, não penso que eu 
mesmo já o tenha alcançado, 

mas uma coisa faço: 
esquecendo-me das coisas 

que ficaram para trás e 
avançando para as que estão 

adiante,  
Fp 3.13 



Tão-somente 
vivamos de acordo 

com o que já 
alcançamos.  

Fp 3.16 



Eu me recordo dos 
tempos antigos; medito 
em todas as tuas obras 

e considero o que as 
tuas mãos têm feito.  

Sl 143.5 



Estendo as minhas 
mãos para ti; como 
a terra árida, tenho 

sede de ti. 

Sl 143.6 



4ª Atitude: 
Dê continuamente o próximo 

passo 



Não que eu já tenha obtido 
tudo isso ou tenha sido 

aperfeiçoado, mas prossigo 
para alcançá-lo, pois para isso 

também fui alcançado por 
Cristo Jesus.  

Fp 3.12 



Irmãos, não penso que eu 
mesmo já o tenha alcançado, 

mas uma coisa faço: 
esquecendo-me das coisas 

que ficaram para trás e 
avançando para as que estão 

adiante,   
Fp 3.13 



prossigo para o alvo, a 
fim de ganhar o 

prêmio do chamado 
celestial de Deus em 

Cristo Jesus.   
Fp 3.14 



Conclusão 


