
 

 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Fil. 3:1-11 

Propósito: Compreender que a igreja de Jesus enfrenta desafios e precisa saber de algumas verdades que 

promovem segurança. 

• Ao longo de toda história, a igreja de Cristo sempre enfrentou ameaças. 

• Ameaças de fora e ameaças de dentro. 

• Paulo sempre atentou para as ameaças e orientou os crentes a se manterem firmes. 

• Não me canso de escrever as mesmas coisas, pois é segurança para vocês. 

• O apóstolo Paulo sempre mostrou cuidado com a igreja. 

• Ele era apaixonado por Cristo e dedicado em servir a igreja de Cristo. 

• Veja o exemplo: Quisera eu me suportásseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Porque zelo por 

vós com zelo de Deus; visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que 

é Cristo. II Cor. 11:1-2. 

• O apóstolo pretendia encerrar sua carta, mas algo sobre o qual não temos informações o levou a alertar seus leitores contra 

os judaizantes e seus métodos. 

 

• Judaizantes: Os judaizantes na Bíblia eram pessoas que procuravam incorporar no Evangelho certas exigências da lei 

judaica. Os judaizantes geralmente eram crentes judeus provenientes de Jerusalém. Mas os judaizantes não apenas agiam 

como judeus, eles também se empenhavam em influenciar outras pessoas dentro das igrejas cristãs a agirem como eles. 

 

• Escrever as mesmas coisas para vocês, para mim, de fato, não é doloroso, mas para vocês é seguro. 

• Como três toques de uma trombeta o apóstolo adverte a igreja sobre os perigos que ameaçam a sua segurança. É dever 

do ministro, advertir seu povo sobre tudo o que põe em perigo sua vida espiritual e bem-estar eterno. 

• Quais os cuidados que a igreja precisa saber para ter segurança? 

 

1. A igreja precisa ter cuidado com os falsos crentes. 3:2 

• “Cães” era um termo expressivo de grande desprezo e indicativo de impureza e palavrões. Era um termo aplicado aos 

judaizantes. 

• O apóstolo adverte contra os homens que insistiam na circuncisão como essencial para a salvação, fazendo o sacrifício 

de Jesus insuficiente. 

• Circuncisão: A circuncisão foi instituída por Deus nos tempos de Abraão. Circuncisão era a cerimônia onde era cortada a 

pele que cobre a cabeça do órgão genital masculino, também chamada de prepúcio. Algo bem parecido com a cirurgia de 

fimose realizada em nossos tempos. Era realizada nos meninos ao oitavo dia de vida. “Esta é a minha aliança, que 

guardareis entre mim e vós e a tua descendência: todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso 

prepúcio; será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós” (Gn 17. 10-12) 

Seu significado era bem mais profundo do que um corte visível feito na carne. A circuncisão mostrava que aquela criança 

fazia parte da aliança de Deus feita com o povo de Israel. 

 

• É a tipificação do falso crente. 

• Paulo sempre mostrou preocupação com o falso crente. 
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• O falso crente influencia e contamina. 

• O falso crente tem uma falsa conversão.  

• Conversão é mudança de vida. É mudança de maneira de pensar. 

• Jesus disse: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos 
roubadores.  

• Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?  

• Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus.  

• Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons.  

• Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo.  

• Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:15-20. 

 

2. A igreja precisa ter cuidado com os falsos obreiros. 3:2 

• Os judaizantes se orgulhavam de serem obreiros da justiça.  

• Paulo os descreveu como obreiros da iniquidade.  

• Os falsos mestres que perseguiam os passos de Paulo insistiam na rígida conformidade com o judaísmo, com seus 

acréscimos rabínicos, como condição para ser salvo por Cristo.  

• O mau obreiro é identificado pelo que prega e pelo que vive. 

• Qualquer tentativa de agradar a Deus por meio de esforços próprios e desviar a atenção da redenção através unicamente 

de Cristo, faz do indivíduo um mau obreiro 

• Mais do que nunca, este texto é atual, oportuno e urgente. Também em nossos dias, a verdade de Deus tem sido atacada. 

Esses ataques não vêm apenas dos insolentes críticos da fé cristã, mas daqueles que se infiltram na igreja, com falsa 

piedade e perigosa heresia. 

• Há um evangelho híbrido sincrético e místico 

• Todo ensino que não aponte para Cristo como Salvador é heresia e precisa ser combatida. 

 

3. A igreja precisa ter cuidado com a falsa religiosidade. 

 

• 1. A falsa religião mistura paganismo com cristianismo. 

• A palavra que o apostolo Paulo utiliza no versículo 2 para falar de circuncisão é utilizada para ritos pagãos de mutilação. 

3:2. 

• Toda e qualquer mistura de paganismo com cristianismo é falsa religiosidade. 

 

• 2. A falsa religião é antropocêntrica. 3:3 

• Confia na carne, no braço frágil do homem. 

 

• 3. A falsa religião não tem Jesus como Senhor. 3:7-9 

• Homens que insistiam na circuncisão como essencial para a salvação tornavam o rito ridículo – judaizavam antes de 

cristianizar. Circuncidar um gentio não era apenas sujeitá-lo a um rito que Deus nunca pretendia para ele, mas era investi-

lo de um caráter falso.  

• Paulo considerou tudo como perda por amor a Cristo. 

• Toda religiosidade que não aponte para Cristo é falsa. 

• A resposta de Paulo foi que ele havia passado por todos os requisitos do judaísmo, mas achou absolutamente insatisfatório 

e ineficiente subjugar o pecado de sua alma. Mas em Cristo ele havia encontrado tudo o que precisava. O que tinha sido 

ganho para ele agora parecia apenas escória. Ele havia encontrado a pérola de grande valor e estava muito feliz em 

sacrificar tudo o mais para comprá-la e mantê-la, como o talismã da vitória completa.  

 

Conclusão 

1. Você conseguiu compreender o cuidado do Apóstolo Paulo com a igreja de Filipos? 

2. Você compreendeu que qualquer religiosidade que não aponte para Cristo é falsa? 

3. Em sua opinião, como podemos ficar seguros diante de tantas ameaças? 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 

tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 

coisas entre nós! 


