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Introdução 



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 



digo isto, não por 
causa da pobreza, 

porque aprendi a viver 
contente em toda e 
qualquer situação. 

Fp 4.11 



1ª Lição de Vida: Vida com uma Missão: 
Servir a Deus  



Engrandecer 



Aguardo ansiosamente e espero 
que em nada serei 

envergonhado. Pelo contrário, 
com toda a determinação de 

sempre, também agora Cristo 
será engrandecido em meu 

corpo, quer pela vida quer pela 
morte;  

Fp 1.20 



Qual é o fim principal      
do homem?    

O fim principal do 
homem é glorificar a 
Deus, e gozá-lo para 

sempre.  



Pregar 



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 



Portanto, somos 
embaixadores de Cristo, 
como se Deus estivesse 
fazendo o seu apelo por 

nosso intermédio. Por amor 
a Cristo lhes suplicamos: 

Reconciliem-se com Deus. 

2Co 5.20 



Edificar 



contudo, é mais 
necessário, por 

causa de vocês, que 
eu permaneça no 

corpo.  

Fp 1.24 



Convencido disso, sei 
que vou permanecer e 
continuar com todos 

vocês, para o seu 
progresso e alegria na 

fé, 
Fp 1.25 



2ª Lição de Vida: Encarava dificuldades 
como oportunidades de Deus  



Visão positiva nas dificuldades 



Quero que saibam, 
irmãos, que aquilo que 

me aconteceu tem 
antes servido para o 

progresso do 
evangelho.  

Fp 1.12 



Como resultado, tornou-
se evidente a toda a 
guarda do palácio e a 
todos os demais que 

estou na prisão por causa 
de Cristo. 

Fp 1.13 



E a maioria dos irmãos, 
motivados no Senhor 

pela minha prisão, estão 
anunciando a palavra 

com maior determinação 
e destemor. 

Fp 1.14 



sabemos que todas as 
coisas cooperam para o 

bem daqueles que amam 
a Deus, daqueles que são 
chamados segundo o seu 

propósito.  

Rm 8.28 



Relegava as ofensas 



É verdade que alguns 
pregam a Cristo por 
inveja e rivalidade, 
mas outros o fazem 

de boa vontade. 
Fp 1.15 



17 Aqueles pregam a Cristo 
por ambição egoísta, sem 
sinceridade, pensando que 

me podem causar 
sofrimento enquanto estou 
preso. 18 Mas, que importa? 

   
Fp 1 



Otimismo confiante 



pois sei que o que me 
aconteceu resultará em 
minha libertação, graças 
às orações de vocês e ao 

auxílio do Espírito de 
Jesus Cristo. 

Fp 1.19 



Aguardo ansiosamente e espero 
que em nada serei 

envergonhado. Pelo contrário, 
com toda a determinação de 
sempre, também agora Cristo 

será engrandecido em meu 
corpo, quer pela vida quer pela 

morte; 
Fp 1.20 



3ª Lição de Vida: Vivia 
fundamentado... 



18 ... De fato, continuarei a 
alegrar-me, 19 pois sei que o 
que me aconteceu resultará 
em minha libertação, graças 

às orações de vocês e ao 
auxílio do Espírito de Jesus 

Cristo. 
Fp 1 



Baseado na Palavra 



Aliás, isso será a 
minha libertação, 

pois nenhum ímpio 
ousaria apresentar-

se a ele! 
Jo 13.16 



Descansava na oração dos irmãos  



Confessai, pois, os vossos 
pecados uns aos outros e 

orai uns pelos outros, para 
serdes curados. Muito 

pode, por sua eficácia, a 
súplica do justo.  

Tg 5.16 



Auxílio do Espírito 



E eu rogarei ao pai, e 
ele vos dará outro 

Consolador, a fim de 
que esteja para 

sempre convosco,   
Jo 14.16 



o Espírito da verdade, que 
o mundo não pode receber, 

porque não no vê, nem o 
conhece; vós o conheceis, 

porque ele habita 
convosco e estará em vós. 

Jo 14.17 



Mas quando o Espírito da 
verdade vier, ele os guiará 

a toda a verdade. Não 
falará de si mesmo; falará 
apenas o que ouvir, e lhes 
anunciará o que está por 

vir.    
Jo 16.13 



Ele me glorificará, 
porque receberá do 

que é meu e o 
tornará conhecido a 

vocês.     
Jo 16.14 



Tudo o que pertence ao 
Pai é meu. Por isso eu 

disse que o Espírito 
receberá do que é meu e 

o tornará conhecido a 
vocês. 

Jo 16.15 



4ª Lição de Vida:  Encarava a morte 
como um privilégio  



Perspectiva da morte lucrativa   



Aguardo ansiosamente e espero 
que em nada serei 

envergonhado. Pelo contrário, 
com toda a determinação de 
sempre, também agora Cristo 
será engrandecido em meu 

corpo, quer pela vida quer pela 
morte; 

Fp 1.20 



porque para 
mim o viver é 

Cristo e o 
morrer é lucro. 

Fp 1.21 



Estou pressionado 
dos dois lados: 

desejo partir e estar 
com Cristo, o que é 

muito melhor;    
Fp 1.23 



sem de forma alguma 
deixar-se intimidar por 

aqueles que se opõem a 
vocês. Para eles isso é sinal 

de destruição, mas para 
vocês de salvação, e isso da 

parte de Deus; 
Fp 1.28 



Perspectiva da cidadania celestial  



Não importa o que aconteça, 
exerçam a sua cidadania de maneira 

digna do evangelho de Cristo, para 
que assim, quer eu vá e os veja, quer 

apenas ouça a seu respeito em 
minha ausência, fique eu sabendo 

que vocês permanecem firmes num 
só espírito, lutando unânimes pela fé 

evangélica,  
Fp 1.27 



A nossa cidadania, 
porém, está nos céus, 

de onde esperamos 
ansiosamente um 
Salvador, o Senhor 

Jesus Cristo.  
Fp 3.20 



Conclusão:  
Lições de vida 


