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Introdução 



12 Não que eu o tenha já 
recebido ou tenha já 
obtido a perfeição...  

15 Todos, pois, que somos 
perfeitos, tenhamos este 

sentimento...  (RA) 
Fp 3 



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 



10 Como está escrito: 
Não há nenhum justo, 
nem um sequer; 11 não 

há ninguém que 
entenda, ninguém que 

busque a Deus. 
Rm 3 



Todos se desviaram, 
tornaram-se 

juntamente inúteis; não 
há ninguém que faça o 
bem, não há nem um 

sequer. 
Rm 3.12 



Todo o que o Pai 
me der virá a mim, 
e quem vier a mim 
eu jamais rejeitarei.  

Jo 6.37 



Deus o exaltou, 
colocando-o à sua direita 
como Príncipe e Salvador, 

para dar a Israel 
arrependimento e perdão 

de pecados.  
At 5.31 



Ouvindo isso, não 
apresentaram mais 

objeções e louvaram a Deus, 
dizendo: Então, Deus 

concedeu arrependimento 
para a vida até mesmo aos 

gentios!  
At 11.18 



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 



1º Erro: Visão de que já completamos a 
razão do chamado  



A- Ainda não chegamos lá 



Se afirmarmos que 
estamos sem pecado, 
enganamo-nos a nós 
mesmos, e a verdade 

não está em nós.  

1 Jo 1.8 



Se afirmarmos que não 
temos cometido 

pecado, fazemos de 
Deus um mentiroso, e a 
sua palavra não está em 

nós. 
1 Jo 1.10 



B – Um ideal maior 



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 



Se confessarmos os 
nossos pecados, ele é 

fiel e justo para perdoar 
os nossos pecados e 
nos purificar de toda 

injustiça.  
1 Jo 1.9 



2º Erro: Atitude de conformação 



A – Santa inconformidade 



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 



antes, crescei na graça 
e no conhecimento de 

nosso senhor e salvador 
Jesus Cristo. A ele seja a 

glória, tanto agora 
como no dia eterno. 

2Pe 3.18 



B – Vencendo barreiras 



prossigo para o alvo, 
a fim de ganhar o 

prêmio do chamado 
celestial de Deus em 

Cristo Jesus. 
Fp 3.14 



3º Erro: Ater-se ao já realizado 



A – Esquecer 



B – Uma base 



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 



Conclusão:  
Dê o próximo passo 



A – À frente 



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 



B – Propósito 



Conscientes disso, oramos 
constantemente por vocês, 
para que o nosso Deus os 
faça dignos da vocação e, 
com poder, cumpra todo 

bom propósito e toda obra 
que procede da fé.   

2Ts 1.11 



prossigo para o alvo, 
a fim de ganhar o 

prêmio do chamado 
celestial de Deus em 

Cristo Jesus.   
Fp 3.14 



C – Palavra aos já perfeitos 



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 



D – Prêmio 


