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Intodução
Hoje veremos quatro assuntos que são apresentados pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3. São eles: a) A
exortação à alegria; b) O aviso contra os falsos mestres; c) A soberana vocação; d) Os inimigos da cruz de
Cristo.
1.
a.
b.
c.

A Exortação à alegria Cristã – v.1
Paulo motiva os irmão a serem alegres
A alegria deve ser no Senhor
Paulo não se cansa de escrever as mesmas coisas: para que a alegria dos irmão seja no Senhor.

2.
a.
b.
c.

O aviso contra os falsos mestres – vv.3.11
Três tipos de cuidado: 1) com os cães; 2) com os maus obreiros; 3) com os falsos circuncisos.
Paulo e os irmãos são diferentes: adoram a Deus, gloriam-se em Cristo, não confiam na carne.
Paulo abre mão de tudo o que a vida lhe ofereceu. Considera tudo como perda, por causa da
sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus.

3. A soberana vocação vv.12-16
a. Foi conquistado por Cristo, para conquistar a vida. [12]
b. Como? Deixando para trás o que ficou, e avançando para o que está diante. Os olhos devem
estar fixos no alvo: Cristo! [13-14]
c. Andar de acordo com o que já alcançou [16].
4. Os inimigos da cruz de Cristo vv.17-21
a. Paulo convida os irmãos a serem imitadores dele – MODELO [17]
b. Há pessoas que andavam no meio dos Filipenses, que eram inimigos da cruz. Paulo os avisou
anteriormente, e agora repete com lágrimas.
c. Qual é o fim dos inimigos da cruz? A) perdição; b) o deus é o ventre; c) orgulho na infâmia; d) só
se preocupam com coisas terrenas.
d. Qual é o fim dos filhos de Deus? A) A pátria é o céu; b) Esperam a volta de Jesus; c) Jesus
transformará e glorificará os filhos de Deus.

