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Seja a atitude de 
vocês a mesma 
de Cristo Jesus, 

Fp 2.5 



completem a minha 
alegria, tendo o 

mesmo modo de 
pensar, o mesmo 

amor, um só espírito e 
uma só atitude. 

Fp 2.2 



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 



aquele que afirma 
que permanece 
nele, deve andar 
como ele andou. 

1Jo 2.6 





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 



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 



Sendo Deus 

No princípio era aquele 
que é a Palavra. Ele 

estava com Deus, e era 
Deus. 

Jo 1.1 



O Filho é o resplendor da 
glória de Deus e a 

expressão exata do seu 
ser, sustentando todas as 

coisas por sua palavra 
poderosa...  

Hb 1.3a 

Sendo Deus 



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. 

Cl 1.15-16 

Sendo Deus 



Ele é antes de todas 
as coisas, e nele tudo 

subsiste. 

Cl 1.17 

Sendo Deus 



Pois em Cristo habita 
corporalmente toda a 

plenitude da 
divindade, 

Cl 2.9 

Sendo Deus 



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 



Eu e o Pai 
somos um” 

Jo 10.30 

Não considerou 



Por mim mesmo, nada posso fazer; 
eu julgo apenas conforme ouço, e 

o meu julgamento é justo, pois não 
procuro agradar a mim mesmo, 

mas àquele que me enviou". 
"Se testifico acerca de mim 

mesmo, o meu testemunho não é 
válido. 

Jo 5.30-31 

Não considerou 



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 



E agora, Pai, glorifica-me 
junto a ti, com a glória 
que eu tinha contigo 
antes que o mundo 

existisse. 

Jo 17.5 

Esvaziou-se a si mesmo 



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 

Esvaziou-se a si mesmo 



Por mim mesmo, nada posso 
fazer; eu julgo apenas conforme 

ouço, e o meu julgamento é 
justo, pois não procuro agradar 
a mim mesmo, mas àquele que 

me enviou". 

Jo 5.30 

Esvaziou-se a si mesmo 



Indo um pouco mais adiante, 
prostrou-se com o rosto em 

terra e orou: "Meu Pai, se for 
possível, afasta de mim este 

cálice; contudo, não seja como 
eu quero, mas sim como tu 

queres“. 
Mt 26.39 

Esvaziou-se a si mesmo 



•Quem eu penso que sou?  
•O que tenho buscado para minha 
vida? 
•Quais têm sido as minhas 
reivindicações? 
•Será que preciso esvaziar-me um 
pouco mais de mim mesmo? 
 

Seja a atitude de vocês a mesma... 





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

semelhante aos 
homens. 

Fp 2.7 



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

semelhante aos 
homens. 

Fp 2.7 



Pois nem mesmo o Filho do 
homem veio para ser 

servido, mas para servir e 
dar a sua vida em resgate 

por muitos“. 

Mc 10.45 

Assumiu a forma de servo 



Pois quem é maior: o que 
está à mesa, ou o que 

serve? Não é o que está à 
mesa? Mas eu estou entre 
vocês como quem serve. 

Lc 22.27 

Assumiu a forma de servo 



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; 

Mt 20.26-27 

Assumiu a forma de servo 



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

semelhante aos homens. 
E, sendo encontrado em 

forma humana... 
Fp 2.7-8a 



Aquele que é a Palavra 
tornou-se carne e viveu 
entre nós. Vimos a sua 
glória, glória como do 

Unigênito vindo do Pai, 
cheio de graça e de verdade. 

Jo 1.14 

Semelhante aos homens 



Enquanto estavam lá, chegou o 
tempo de nascer o bebê, 

e ela deu à luz o seu 
primogênito. Envolveu-o em 

panos e o colocou numa 
manjedoura, porque não havia 
lugar para eles na hospedaria. 

Lc 2.6-7 

Semelhante aos homens 



Havia ali o poço de Jacó. 
Jesus, cansado da 

viagem, sentou-se à beira 
do poço. Isto se deu por 

volta do meio-dia. 

Jo 4.6 

Semelhante aos homens 



Depois de jejuar 
quarenta dias e 

quarenta noites, teve 
fome. 

Mt 4.2 

Semelhante aos homens 



Disse-lhes então: "A 
minha alma está 

profundamente triste, 
numa tristeza mortal. 
Fiquem aqui e vigiem 

comigo“. 
Mt 26.38 

Semelhante aos homens 



pois não temos um sumo 

sacerdote que não possa 

compadecer-se das nossas 

fraquezas, mas sim alguém 

que, como nós, passou por 

todo tipo de tentação, porém, 

sem pecado. 

Hb 4.15 

Semelhante aos homens 



"Ele não cometeu 
pecado algum, e 

nenhum engano foi 
encontrado em sua 

boca“. 
1Pe 2.22 

Semelhante aos homens 



Vocês sabem que ele 
se manifestou para 

tirar os nossos 
pecados, e nele não há 

pecado. 
1Jo 3.5 

Semelhante aos homens 



Jesus 
•Possuía um corpo humano 

•Possuía uma mente humana 

•Possuía emoções humanas 

•Era considerado humano pela 

pessoas com as quais convivia. 

Semelhante aos homens 



•Tenho sido servo? 
•Ao longo desta semana que 
passou consigo identificar atitudes 
de servo ou muito mais de senhor? 
•Como o meu coração humilde 
tem olhado para as outras 
pessoas? 

Seja a atitude de vocês a mesma... 





E, sendo encontrado 
em forma humana, 

humilhou-se a si 
mesmo e foi obediente 

até à morte, e morte 
de cruz! 

Fp 2.8 



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 

Humilhou-se a si mesmo 



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... 

1Pe 2.23-24a 

Humilhou-se a si mesmo 



E, sendo encontrado 
em forma humana, 

humilhou-se a si 
mesmo e foi obediente 

até à morte, e morte 
de cruz! 

Fp 2.8 



E, indo um pouco mais para 
diante, prostrou-se sobre o seu 
rosto, orando e dizendo: Meu 

Pai, se é possível, passe de mim 
este cálice; todavia, não seja 
como eu quero, mas como tu 

queres. 
Mt 26.39 

Obediente até a morte 



A este que vos foi entregue 
pelo determinado conselho 

e presciência de Deus, 
prendestes, crucificastes e 

matastes pelas mãos de 
injustos; 

At 2.23 

Obediente até a morte 



não deixem o corpo no madeiro 
durante a noite. Enterrem-no 
naquele mesmo dia, porque 

qualquer que for pendurado num 
madeiro está debaixo da maldição 
de Deus. Não contaminem a terra 
que o Senhor, o seu Deus, lhes dá 

por herança. 
Dt 21.23 

Obediente até a morte 



Cristo nos resgatou da 
maldição da lei, fazendo-se 
maldição por nós; porque 
está escrito: Maldito todo 
aquele que for pendurado 

no madeiro; 
Gl 3.13 

Obediente até a morte 



“A humanidade maquinou 
centenas de maneiras de 

matar um homem, a maioria 
delas planejada para provocar 
a morte da maneira mais lenta 

e dolorosa possível” 

Charles Swindoll 

Obediente até a morte 



A crucificação reunia as quatro 
qualidades que os romanos 
mais valorizavam numa 
execução: 
• agonia impiedosa 
• morte prolongada 
• espetáculo público 
• humilhação total 

 
Charles Swindoll 

Obediente até a morte 



E andai em amor, como 
também Cristo vos amou, 
e se entregou a si mesmo 

por nós, em oferta e 
sacrifício a Deus, em 

cheiro suave. 
Ef 5.2 

Obediente até a morte 



•Quais são as oportunidades que 
tenho tido para demonstrar amor 
pelos meus irmãos? 
•Quais são minhas atitudes que 
têm demonstrado o quanto amo 
ao Senhor? 

Seja a atitude de vocês a mesma... 





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 



O Filho é o resplendor da glória de 
Deus e a expressão exata do seu 
ser, sustentando todas as coisas 

por sua palavra poderosa. Depois 
de ter realizado a purificação dos 
pecados, ele se assentou à direita 

da Majestade nas alturas, 

Hb 1.3 



tendo os olhos fitos em Jesus, 
autor e consumador da nossa 

fé. Ele, pela alegria que lhe fora 
proposta, suportou a cruz, 
desprezando a vergonha, e 

assentou-se à direita do trono 
de Deus. 

Hb 12.2 



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 


