
 

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 

Filipenses 2:5-11 

• Propósito: Mostrar quais os sentimentos que o Senhor Jesus Cristo tem, e sermos desafiados a ter os 

mesmos sentimentos. Sentir o que o outro sente é Empatia. 

 

• Esta é a passagem mais importante e mais emocionante que Paulo escreveu sobre Jesus. 

• Paulo está escrevendo para tratar de um assunto prático e que provocava desunião na igreja. 

• O apóstolo se utiliza de uma comparação, tomando como referência o Senhor Jesus, e exortando os 

crentes a reproduzirem o sentimento que houve em Jesus. 

• De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Fil. 2:5 

• A igreja enfrentava inimigos externos e intrigas internas. A única forma de vencer tais embates é 

buscando empatia com Jesus, isto é, sentir o que Ele sente. 

Empatia é a capacidade de sentir como o outro se sente. Consiste em tentar compreender sentimentos e 

emoções do outro, saber se colocar no lugar do outro, procurando experimentar de forma objetiva e racional 

o que sente outro indivíduo. 

#1 Empatia Cognitiva: Entender o ponto de vista do outro 

#2 Empatia emocional: Compartilhar os sentimentos do outro 

#3 Empatia Compassiva: Perceber que o outro precisa de ajuda e se colocar à disposição 

• Buscar Empatia com Jesus Cristo é desafio urgente, visto que há uma acelerada deformação do 

verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. 

• Não devemos pensar no evangelho como um chamado para uma vida sem problemas. Enquanto 

estivermos neste mundo, todos nós estamos sujeitos a todo tipo de dificuldades, isto não significa que 

Deus tenha nos abandonado. 

• Deus nos livra de situações específicas, de acordo com a sua vontade e para a sua gloria, mas pode 

ser também que Ele não livre de situações especificas, também por Sua vontade e para Sua glória. Ele 

continua sendo Deus. 

• Estevão foi o homem mais santo do Novo Testamento.  

• Ele foi cheio do Espírito Santo e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava assentado à direita de Deus. 

No entanto foi apedrejado e morto por ser servo de Cristo. Atos 7:55. 

• Hebreus lista os heróis da fé, que não obstante terem sido eternizados nas Escrituras, viveram Cristo 

as últimas consequências. Hebreus 11:33-38 

• O texto nos desafia a termos Empatia com Jesus, isto é, a sentir como Ele sentiu. 

 

• O apóstolo Paulo nos convida a pensar nas coisas que o Senhor Jesus se importava, para amar o que 

ele amava, para rejeitar o que ele rejeitava; os pensamentos, desejos, motivos do cristão devem ser os 

pensamentos, desejos, motivos que encheram o sagrado coração de Jesus Cristo, nosso Senhor. 
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Devemos nos esforçar, com a ajuda do Espírito Santo, para imitá-lo, para reproduzir sua imagem, não 

apenas na vida exterior, mas também na vida interior. 

 

• Quais os sentimentos que precisamos ter como Jesus Cristo? 

 

1. O desafio de ter o sentimento de humildade. 

• Antes da encarnação Jesus era na forma de Deus, coigual, coeterno. 

• Subsistindo na forma de Deus – mesma essência, não se altera.  

• Ele se esvaziou, despojou-se das honras e glórias do mundo superior, e de sua aparência anterior, para 

se vestir com os trapos da natureza humana. Ele foi, em todas as coisas, como nós, Hb 2:17. 

“Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para 

ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação 

pelos pecados do povo”. Hebreus 2:17 

 

2. O desafio de ter o sentimento de servo. 2:7 

• Jesus voluntariamente abriu mão dos seus direitos para se tornar servo. 

• Jesus assumiu nossa humanidade na plenitude do sentido, sem contudo pecar. 

• “Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; antes, foi ele 

tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado”. Hebreus 4:15 

• Tomando a forma de servo. 

• A palavra tem o sentido de escravo. 

 

3. O desafio de ter o sentimento de obediência e entrega. 2:8 

• Esta foi a humilhação de sua vida. Mas o degrau mais baixo de sua humilhação foi sua morte na 

cruz. Ele se tornou obediente até a morte, até a morte de cruz. Ele não apenas sofreu, mas foi real e 

voluntariamente obediente; ele obedeceu à lei a qual se submeteu como Mediador e pela qual foi 

obrigado a morrer.  

• Há uma ênfase colocada sobre a maneira de sua morte, que teve todas as circunstâncias possíveis 

que são humilhantes:  

• Até a morte de cruz, uma morte amaldiçoada, dolorosa e vergonhosa - uma morte amaldiçoada pela 

lei (Maldito é aquele que está pendurado em uma árvore Gálatas 3:13) - cheio de dor, o corpo 

pregado pelas partes nervosas (as mãos e os pés) e pendurado com todo o seu peso na cruz, - e a 

morte de um malfeitor e um escravo, não de um livre -homem, - exposto como um espetáculo público. 

 

Conclusão 

       1.    Você entendeu o que é ter empatia com Jesus Cristo? 

2   . Qual sentimento de Jesus que mais lhe desperta a atenção? 

4.  Jesus se entregou até a morte. Como você vê esta afirmação do texto? 

 
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! 


