




Introdução 
       Fp.3.17 -21; 4.9 

 



 

  

 
Cuidado com os falsos 
profetas. Eles vêm a 
vocês vestidos de peles 
de ovelhas, mas por 
dentro são lobos 
devoradores. Mt 7.15 

Sei que, depois da minha 
partida, lobos ferozes 

penetrarão no meio de vocês 
e não pouparão o rebanho.      

   At. 20.29 



 

  Joio e o trigo 
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N.E.T   
Padrão a ser IMITADO - Fp.3.17;4.9  

 



 

 Irmãos, sigam unidos o 

meu exemplo e 

observem os que vivem 

de acordo com o padrão 

que lhes apresentamos.  

Fp. 3.17 



 

 Ponham em prática 

tudo o que vocês 

aprenderam, receberam, 

ouviram e viram em 

mim. E o Deus da paz 

estará com vocês.   

Fp. 4.9 



NET 
A - Conduta marcada pela graça:  

 
 

       
 



 

Mas Deus me separou desde o ventre 

materno e me chamou por sua 

graça. Quando lhe agradou 

Gl. 1.15 

 Mas, pela graça de Deus, sou o que 

sou, e sua graça para comigo não foi 

inútil; antes, trabalhei mais do que 

todos eles; contudo, não eu, mas a 

graça de Deus comigo.  

1Co 15.10 

Paulo 



 Todavia, não me importo, 

nem considero a minha vida 

de valor algum para mim 

mesmo, se tão-somente puder 

terminar a corrida e 

completar o ministério que o 

Senhor Jesus me confiou, de 

testemunhar do evangelho 

da graça de Deus. 

Atos 20.24 

Paulo 

 



 

Por isso procuro sempre 

conservar minha consciência 

limpa diante de Deus e dos 

homens. At. 24.16; 

 

Embora em nada minha 

consciência me acuse, nem por 

isso justifico a mim mesmo; o 

Senhor é quem me julga. 1 Co. 4.4 

Paulo 



 

 Portanto, suplico-lhes que 

sejam meus imitadores.  
1Co 4.16 

 

Tornem-se meus imitadores, 

como eu o sou de Cristo. 

1Co 11.1 

Paulo 



 

 Irmãos, sigam unidos o 

meu exemplo e 

observem os que vivem 

de acordo com o padrão 

que lhes apresentamos.  

Fp. 3.17 



 Não tenho ninguém que, como 

ele, tenha interesse sincero 

pelo bem-estar de vocês,  

pois todos buscam os seus 

próprios interesses e não os de 

Jesus Cristo.  

Mas vocês sabem que Timóteo foi 

aprovado porque serviu comigo 

no trabalho do evangelho como 

um filho ao lado de seu pai. 

Fl 2.20-22 



 Contudo, penso que será 

necessário enviar-lhes de volta 

Epafrodito, meu irmão, 

cooperador e companheiro de 

lutas, mensageiro que vocês 

enviaram para atender às minhas 

necessidades. porque ele quase 

morreu por amor à causa de 

Cristo, arriscando a vida para 

suprir a ajuda que vocês não me 

podiam dar.     Fl 2.25,30 



  

 Ensine homens mais velhos 

 a serem 

dignos de respeito, sensatos e 

sadios na fé, no amor e na 

perseverança 

 

Tito 2.2 

 

 

 



ensine as  

mulheres mais velhas 

 a serem reverentes na sua 

maneira de viver, a não serem 

caluniadoras nem 

escravizadas a muito vinho, 

mas a serem capazes de 

ensinar o que é bom.  

Tito 2.3 



Assim, poderão orientar as 

mulheres mais jovens a 

amarem seus maridos e seus 

filhos, a serem prudentes e 

puras, a estarem ocupadas 

em casa, e a serem bondosas 

e sujeitas a seus maridos, a 

fim de que a palavra de Deus 

não seja difamada.  
Tito 2.4,5 



 

Da mesma maneira, 

encoraje os jovens  

a serem prudentes.  
Tito 2.6 



Ensine os escravos a se 

submeterem em tudo a seus 

senhores, a procurarem agradá-

los, a não serem respondões e 

a não roubá-los, mas a 

mostrarem que são inteiramente 

dignos de confiança, para que 

assim tornem atraente, em tudo, 

o ensino de Deus, nosso Salvador. 

Tito 2.9,10 



Seja a atitude de vocês a mesma de 

Cristo Jesus,  

...não considerou que o ser igual a 

Deus...  

..esvaziou-se a si mesmo... 

...vindo a ser servo... 

...tornando-se semelhante aos 

homens...  

...humilhou-se a si mesmo  

e foi obediente até a morte, e morte 

de cruz!  
Fp 2.5-8 



NET 
B – Ensino  marcado pela graça:  

 
 

       
 



 

sendo justificados gratuitamente 

por sua graça, por meio da 

redenção que há em Cristo Jesus. 

Rm 3.24 

 

 

Pois vocês são salvos pela graça, 

por meio da fé, e isto não vem de 

vocês, é dom de Deus; não por 

obras, para que ninguém se glorie. 

Ef 2.8,9 



Você, porém, fale o que está de 

acordo com a sã doutrina.  

Porque a graça de Deus se 

manifestou salvadora a todos os 

homens.  

Ela nos ensina a renunciar à 

impiedade e às paixões 

mundanas e a viver de maneira 

sensata, justa e piedosa nesta 

era presente, 

Tito 2.1,11,12 



TIPO NET -     Fp 3.18-19   
Padrão que deve ser Evitado 

 
 

       
 



  

Pois, como já lhes disse repetidas 

vezes, e agora repito com 

lágrimas, há muitos que vivem 

como inimigos da cruz de 

Cristo.  

O destino deles é a perdição, o 

seu deus é o estômago e eles 

têm orgulho do que é vergonhoso; 

só pensam nas coisas terrenas.      

Fp. 3 18,19 



TIPO NET  
A – Conduta marcada pela “carne”:  

 
 

       
 



 

Pois a mensagem da cruz 

 é loucura para os que 

estão perecendo,  

mas para nós, que 

estamos sendo salvos,  

é o poder de Deus 

1Co 1.18 



 

Por meio deste evangelho vocês 

são salvos, ... 

Pois o que primeiramente lhes 

transmiti foi o que recebi: que 

Cristo morreu pelos nossos 

pecados, segundo as Escrituras, 

foi sepultado e ressuscitou no 

terceiro dia, segundo as 

Escrituras       1CO 15.2,3,4 



 

Tenham cuidado para que 

ninguém os escravize a 

filosofias vãs e enganosas, 

que se fundamentam nas 

tradições humanas e nos 

princípios elementares deste 

mundo, e não em Cristo. 

Cl 2.8 



  

O destino deles é a 

perdição, o seu deus é o 

estômago e eles têm 

orgulho do que é 

vergonhoso; só pensam nas 

coisas terrenas.      

Fp. 3 18,19 



  

O destino deles é a 

perdição, o seu deus é o 

estômago e eles têm 

orgulho do que é 

vergonhoso; só pensam 

nas coisas terrenas.      

Fp 3.19 



  

O destino deles é a 

perdição, o seu deus é o 

estômago e eles têm 

orgulho do que é 

vergonhoso; só pensam 

nas coisas terrenas.      

Fp 3.19 



 

Não se amoldem ao padrão deste 

mundo, mas transformem-se pela 

renovação da sua mente, para que 

sejam capazes de experimentar e 

comprovar a boa, agradável e perfeita 

vontade de Deus. Rm 12.2 

 

Não amem o mundo nem o que nele 

há. Se alguém ama o mundo, o amor 

do Pai não está nele.  
1Jo 2.15 



“De volta para o Futuro” 
Fp 3.20,21 



nossa cidadania, porém, está nos 

céus, de onde esperamos 

ansiosamente o Salvador, o Senhor 

Jesus Cristo.  

Pelo poder que o capacita a colocar 

todas as coisas debaixo do seu 

domínio, ele transformará os 

nossos corpos humilhados, 

tornando-os semelhantes ao seu 

corpo glorioso. 

Fp 3.20-21  



Tipo NET  
A – Expectativa Desastrosa 



 

O destino deles é a 

perdição, o seu deus é o 

estômago e eles têm 

orgulho do que é 

vergonhoso; só pensam nas 

coisas terrenas  

Fp.3.19 



 

Quem nele crê não é 

condenado, mas quem 

não crê já está 

condenado, por não crer 

no nome do Filho Unigênito 

de Deus. 
 João 3.18 



 

Quem crê no Filho tem a 

vida eterna; já quem 

rejeita o Filho não verá a 

vida, mas a ira de Deus 

permanece sobre ele  

João 3.36 



NET  
A – Esperança Gloriosa 



 

A nossa cidadania, porém, 

está nos céus, de onde 

esperamos ansiosamente o 

Salvador, o Senhor Jesus 

Cristo. 

Fp 3.20 



 

Pois ele esperava  

a cidade que tem 

alicerces, cujo arquiteto 

e edificador é Deus. 

Hb. 11.10 



 

Todos estes viveram pela fé, e 

morreram sem receber o que 

tinha sido prometido; viram-no 

de longe e de longe o saudaram, 

reconhecendo que eram 

estrangeiros e peregrinos na 

terra.  

Hb. 11.13 



 

Em vez disso, esperavam 

eles uma pátria melhor, isto 

é, a pátria celestial. Por 

essa razão Deus não se 

envergonha de ser 

chamado o Deus deles, e 

lhes preparou uma cidade. 

Hb. 11.16 



Conclusão 
Para onde você está olhando? 



 

Façam tudo sem queixas 

nem discussões, 

para que venham a tornar-se 

puros e irrepreensíveis, 

filhos de Deus inculpáveis no 

meio de uma geração 

corrompida e depravada, na 

qual vocês brilham como 

estrelas no universo 

Fp 2.14,15 


