


Finalmente, meus 
irmãos, alegrem-se no 
Senhor! Escrever-lhes 
de novo as mesmas 

coisas não é cansativo 
para mim e é uma 

segurança para vocês.   
Fp 3.1 



Cuidado com os 
cães, cuidado com 
esses que praticam 
o mal, cuidado com 
a falsa circuncisão!   

Fp 3.2 



A alegria se baseia no verdadeiro 
Evangelho, e isso inclui rejeitar 

enfaticamente o que é falso. 

1º Motivador:  



Tolerância ou intolerância 



E a maioria dos irmãos, 
motivados no Senhor 

pela minha prisão, estão 
anunciando a palavra 

com maior 
determinação e 

destemor.   
Fp 1.14 



É verdade que 
alguns pregam a 

Cristo por inveja e 
rivalidade, mas 

outros o fazem de 
boa vontade.   

Fp 1.15 



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

evangelho.   

Fp 1.16 



Aqueles pregam a 
Cristo por ambição 

egoísta, sem 
sinceridade, pensando 
que me podem causar 
sofrimento enquanto 

estou preso.    
Fp 1.17 



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 1.18 



Reflexos da intolerância 



Finalmente, meus 
irmãos, alegrem-se no 
Senhor! Escrever-lhes 
de novo as mesmas 

coisas não é cansativo 
para mim e é uma 

segurança para vocês. 
Fp 3.1 



Cuidado com os 
cães, cuidado com 
esses que praticam 
o mal, cuidado com 
a falsa circuncisão! 

Fp 3.2 



Admiro-me de que 
vocês estejam 

abandonando tão 
rapidamente aquele que 

os chamou pela graça 
de Cristo, para seguirem 

outro evangelho 
Gl 1.6 



que, na realidade, não é 
o evangelho. O que 

ocorre é que algumas 
pessoas os estão 

perturbando, querendo 
perverter o evangelho 

de Cristo. 
Gl 1.7 



Mas ainda que nós ou 
um anjo do céu 

pregue um evangelho 
diferente daquele que 

lhes pregamos, que 
seja amaldiçoado! 

Gl 1.8 



Como já dissemos, 
agora repito: Se alguém 

lhes anuncia um 
evangelho diferente 

daquele que já 
receberam, que seja 

amaldiçoado! 
Gl 1.9 



O verdadeiro Evangelho é centrado na 
pessoa de Cristo, e não na ação moral do 

homem. 

2º Motivador:  



Desmerecimento 



Pois nós é que somos a 
circuncisão, nós que 

adoramos pelo Espírito de 
Deus, que nos gloriamos 

em Cristo Jesus e não 
temos confiança alguma 

na carne,  

Fp 3.3 



embora eu mesmo 
tivesse razões para ter 

tal confiança. Se alguém 
pensa que tem razões 
para confiar na carne, 

eu ainda mais:   

Fp 3.4 



6 quanto ao zelo, 
perseguidor da igreja; 

quanto à justiça que há na 
lei, irrepreensível. 7 Mas o 
que para mim era lucro, 

passei a considerar perda, 
por causa de Cristo.  

Fp 3 



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 



os quais não nasceram 
por descendência 
natural, nem pela 

vontade da carne nem 
pela vontade de algum 
homem, mas nasceram 

de Deus. 
Jo 1.13 



Então, de quem é o mérito? 



Pois nós é que somos a 
circuncisão, nós que 

adoramos pelo Espírito de 
Deus, que nos gloriamos 

em Cristo Jesus e não 
temos confiança alguma 

na carne, 

Fp 3.3 



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 



O verdadeiro Evangelho inclui a 
mudança de padrões de conduta e a 

transformação de vida. 

3º Motivador:  



Provar o poder 



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 



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 



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 



Irmãos, sigam unidos 
o meu exemplo e 
observem os que 

vivem de acordo com 
o padrão que lhes 

apresentamos.  
Fp 3.17 



Focar o além... 



Pois, como já lhes disse 
repetidas vezes, e 
agora repito com 

lágrimas, há muitos 
que vivem como 

inimigos da cruz de 
Cristo.   

Fp 3.18 



Quanto a estes, o seu 
destino é a perdição, o 
seu deus é o estômago 
e têm orgulho do que é 

vergonhoso; eles só 
pensam nas coisas 

terrenas.   
Fp 3.19 



A nossa cidadania, 
porém, está nos céus, 
de onde esperamos 
ansiosamente um 
Salvador, o Senhor 

Jesus Cristo.   
Fp 3.20 



Pelo poder que o capacita a 
colocar todas as coisas 

debaixo do seu domínio, 
ele transformará os nossos 
corpos humilhados, para 

serem semelhantes ao seu 
corpo glorioso.  

Fp 3.21 



A alegria da vida baseia-se no viver no 
presente conforme além do terreno 

Conclusão: 



Portanto, meus irmãos, a 
quem amo e de quem 

tenho saudade, vocês que 
são a minha alegria e a 

minha coroa, 
permaneçam assim firmes 

no Senhor, ó amados!   

Fp 4.1 



O que eu rogo a 
Evódia e também a 

Síntique é que 
vivam em 

harmonia no 
Senhor.   Fp 4.2 



Sim, e peço a você, leal 
companheiro de jugo, que as 
ajude; pois lutaram ao meu 
lado na causa do evangelho, 

com Clemente e meus 
demais cooperadores. Os 

seus nomes estão no livro da 
vida.  

Fp 4.3 



Alegrem-se 
sempre no 

Senhor. 
Novamente direi: 

alegrem-se! 
Fp 4.4 


