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Somente deveis portar-vos 
dignamente conforme o 

evangelho de Cristo, para que, 
quer vá e vos veja, quer esteja 

ausente, ouça acerca de vós que 
estais num mesmo espírito, 

combatendo juntamente com o 
mesmo ânimo pela fé do 

evangelho Fp 1.27 



E eu já não estou mais no 
mundo, mas eles estão no 

mundo, e eu vou para ti. Pai 
santo, guarda em teu nome 
aqueles que me deste, para 
que sejam um, assim como 

nós. 
Jo 17.11 



21  Para que todos sejam um, 
como tu, ó Pai, o és em mim, e eu 
em ti; que também eles sejam um 
em nós, para que o mundo creia 

que tu me enviaste. 
E eu dei-lhes a glória que a mim 
me deste, para que sejam um, 

como nós somos um. 
Jo 17.21 





Se por estarmos em Cristo, 
nós temos alguma 
motivação, alguma 

exortação de amor, alguma 
comunhão no Espírito, 

alguma profunda afeição e 
compaixão, 

Fp 2.1 



completem a minha 
alegria, tendo o mesmo 

modo de pensar, o 
mesmo amor, um só 

espírito e uma só atitude. 

Fp 2.2 



Esforço-me para que eles sejam 
fortalecidos em seus corações, 

estejam unidos em amor e 
alcancem toda a riqueza do 

pleno entendimento, a fim de 
conhecerem plenamente o 
mistério de Deus, a saber, 

Cristo. 
Cl 2.2-3 





Se por estarmos em Cristo, 
nós temos alguma 
motivação, alguma 

exortação de amor, alguma 
comunhão no Espírito, 

alguma profunda afeição e 
compaixão, 

Fp 2.1 



Em Cristo nós temos 

Fp 2.1 

- motivação, 
- exortação de amor, 
- comunhão no    Espírito, 
- profunda afeição e 
compaixão, 



Não há judeu nem grego; 
não há escravo nem livre; 

não há homem nem 
mulher; porque todos vós 
sois um em Cristo Jesus. 

Gl 3.28 





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

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 1.18-19 



completem a minha 
alegria, tendo o 
mesmo modo de 
pensar, o mesmo 

amor, um só espírito e 
uma só atitude. 

Fp 2.2 





completem a minha 
alegria, tendo o mesmo 

modo de pensar, o 
mesmo amor, um só 

espírito e uma só 
atitude. 

Fp 2.2 



MESMO MODO DE PENSAR 
Quanto ao mais, tenham 
todos o mesmo modo de 

pensar, sejam compassivos, 
amem-se fraternalmente, 
sejam misericordiosos e 

humildes. 
1Pe 3.8 



MESMO AMOR 
Portanto, sejam imitadores de 

Deus, como filhos amados, 
e vivam em amor, como 

também Cristo nos amou e se 
entregou por nós como oferta e 
sacrifício de aroma agradável a 

Deus. 
Ef 5.1-2 



UM SÓ ESPÍRITO  
Todos os que criam 

mantinham-se unidos 
e tinham tudo em 

comum. 

At 2.44 



UMA SÓ ATITUDE 
Portanto, assim como 

vocês receberam a Cristo 
Jesus, o Senhor, 

continuem a viver nele, 

Cl 2.6 





Nada façam por ambição 
egoísta ou por vaidade, 

mas humildemente 
considerem os outros 

superiores a si mesmos. 

Fp 2.3 



Cada um cuide, não 
somente dos seus 

interesses, mas 
também dos interesses 

dos outros. 

Fp 2.4 





PARTIDARISMO  
Nada façam por ambição 
egoísta ou por vaidade, 

mas humildemente 
considerem os outros 

superiores a si mesmos. 
Fp 2.3 



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

me podem causar 
sofrimento enquanto estou 

preso. 
Fp 1.17 



Contudo, se vocês abrigam no coração 
inveja amarga e ambição egoísta, não se 
gloriem disso, nem neguem a verdade. 
Esse tipo de "sabedoria" não vem do 

céu, mas é terrena, não é espiritual e é 
demoníaca. 

Pois onde há inveja e ambição egoísta, 
aí há confusão e toda espécie de males. 

Tg 3.14-16 



VAIDADE  
Nada façam por ambição 
egoísta ou por vaidade, 

mas humildemente 
considerem os outros 

superiores a si mesmos. 
Fp 2.3 



VAIDADE 
 Portanto, quando você der 

esmola, não anuncie isso com 
trombetas, como fazem os 

hipócritas nas sinagogas e nas 
ruas, a fim de serem honrados 

pelos outros. Eu lhes garanto que 
eles já receberam sua plena 

recompensa. 
Mt 6.2 



EGOÍSMO  
Cada um cuide, não 
somente dos seus 

interesses, mas também 
dos interesses dos 

outros. 
Fp 2.4 



EGOÍSMO 
 Se alguém tiver recursos materiais 

e, vendo seu irmão em 
necessidade, não se compadecer 

dele, como pode permanecer nele 
o amor de Deus? 

Filhinhos, não amemos de palavra 
nem de boca, mas em ação e em 

verdade. 
1Jo 3.17-18 





Nada façam por ambição 
egoísta ou por vaidade, 

mas humildemente 
considerem os outros 

superiores a si mesmos. 

Fp 2.3 



Pois pela graça que me foi dada 
digo a todos vocês: ninguém 

tenha de si mesmo um conceito 
mais elevado do que deve ter; 
mas, pelo contrário, tenha um 

conceito equilibrado, de acordo 
com a medida da fé que Deus 

lhe concedeu. 
Rm 12.3 



Cada um cuide, não 
somente dos seus 

interesses, mas 
também dos interesses 

dos outros. 
Fp 2.4 



Mas um samaritano, estando de 
viagem, chegou onde se 

encontrava o homem e, quando 
o viu, teve piedade dele. 

Aproximou-se, enfaixou-lhe as 
feridas, derramando nelas 

vinho e óleo.  
Lc 10.33-35 



Depois colocou-o sobre o seu 

próprio animal, levou-o para 

uma hospedaria e cuidou dele. 

No dia seguinte, deu dois 

denários ao hospedeiro e 

disse-lhe: ‘Cuide dele. Quando 

voltar lhe pagarei todas as 

despesas que você tiver’. 

Lc 10.33-35 





Seja a atitude de 
vocês a mesma 
de Cristo Jesus, 

Fp 2.5 



Para isso vocês foram 
chamados, pois também 
Cristo sofreu no lugar de 

vocês, deixando-lhes 
exemplo, para que sigam 

os seus passos. 
1Pe 2.21 





que, embora sendo 
Deus, não considerou 
que o ser igual a Deus 
era algo a que devia 

apegar-se; mas 
esvaziou-se a si mesmo,  

Fp 2.6-7a 



Ele é a imagem do Deus invisível, o 
primogênito de toda a criação, 

pois nele foram criadas todas as 
coisas nos céus e na terra, as visíveis 

e as invisíveis, sejam tronos ou 
soberanias, poderes ou autoridades; 
todas as coisas foram criadas por ele 

e para ele. 
Ele é antes de todas as coisas, e nele 

tudo subsiste. Cl 1.15-17 



Pois vocês conhecem a 
graça de nosso Senhor Jesus 

Cristo que, sendo rico, se 
fez pobre por amor de 

vocês, para que por meio de 
sua pobreza vocês se 

tornassem ricos. 
2Co 8.9 





mas esvaziou-se a si 
mesmo, vindo a ser 
servo, tornando-se 

semelhante aos 
homens. 

Fp 2.7 



Pois bem, se eu, sendo Senhor 
e Mestre de vocês, lavei-lhes 
os pés, vocês também devem 
lavar os pés uns dos outros. 
Eu lhes dei o exemplo, para 

que vocês façam como lhes fiz. 

Jo 13.14-15 



Não será assim entre vocês. Pelo 
contrário, quem quiser tornar-se 

importante entre vocês deverá ser 
servo, 

e quem quiser ser o primeiro deverá 
ser escravo; 

como o Filho do homem, que não veio 
para ser servido, mas para servir e dar 

a sua vida em resgate por muitos“. 
Mt 20.26-28 





E, sendo encontrado 
em forma humana, 

humilhou-se a si 
mesmo e foi 

obediente até à morte, 
e morte de cruz! 

Fp 2.8 



Ele foi oprimido e afligido, 
contudo não abriu a sua boca; 
como um cordeiro foi levado 

para o matadouro, e como uma 
ovelha que diante de seus 

tosquiadores fica calada, ele 
não abriu a sua boca. 

Is 53.7 



Quando insultado, não revidava; 
quando sofria, não fazia ameaças, 
mas entregava-se àquele que julga 

com justiça. 
Ele mesmo levou em seu corpo os 
nossos pecados sobre o madeiro, a 
fim de que morrêssemos para os 

pecados e vivêssemos para a justiça; 
por suas feridas vocês foram 

curados. 1Pe 2.23-24 





Façam todo o esforço para 
conservar a unidade do Espírito 

pelo vínculo da paz. 
Há um só corpo e um só Espírito, 
assim como a esperança para a 

qual vocês foram chamados é uma 
só; há um só Senhor, uma só fé, 

um só batismo... 

Ef 4.3-5 



Por isso Deus o exaltou à mais alta 
posição e lhe deu o nome que está 
acima de todo nome, para que ao 

nome de Jesus se dobre todo 
joelho, no céu, na terra e debaixo 
da terra, e toda língua confesse 

que Jesus Cristo é o Senhor, para a 
glória de Deus Pai. 

Fp 2.9-11 


