
  

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 

Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade 
que dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de 
sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele 
para fazer. 

Fp 1.27-30 

Objetivo: Sermos levados a um envolvimento cada vez mais com o evangelho e a igreja, 
desenvolvendo uma unidade interna e nos posicionando contra tudo o que tenta nos tirar 
da nossa caminhada com Cristo 

Introdução: o que acontece com a sala de aula quando o professor se ausenta. A classe vira uma 
bagunça. 

Esse é o receio de Paulo: Os filipenses não deviam “viver de modo digno do evangelho” apenas 
quando ele estava presente, mas também quando ele estava ausente. Os cristãos devem 
viver de modo que glorifique a Deus em todo o tempo 

• Não importa se o professor está na classe ou não, se Paulo estava presente ou não, se os 
pastores ou outros líderes estão com você ou não, você deve viver uma vida digna do 
evangelho de Cristo 

O que é viver uma vida digna do Evangelho de Cristo? 

• Todo cidadão tem algumas obrigações a cumprir. Nós, por sermos cidadãos brasileiros, 
precisamos votar, pagar impostos, nos alistar aos 18 anos. Sendo cidadãos do céu, 
também temos nossas responsabilidades; um estilo e práticas de vida que precisamos 
desenvolver. Devemos viver de acordo com as regras de normas da nossa pátria celestial. 

Como Viver uma vida digna do Evangelho de Cristo? 

1. Mantendo a unidade (v.27) 

I. “[...] permaneceis firmes num só espírito [...]” 

• Uma das grandes preocupações de Paulo e de Jesus é com a unidade dos cristãos de cada 
igreja. 1Co 1.10: “Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis 
todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões; antes, sejais inteiramente unidos, 
na mesma disposição mental e no mesmo parecer.” 
2Co 13.11: “Quanto ao mais, irmãos, adeus! Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do 
mesmo parecer, vivei em paz; e o Deus de amor e de paz estará convosco.” 
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• Jo 17.21: “Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em 
mim, por intermédio da sua palavra; 21 a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, 
em mim e eu em ti, também sejam eles em nós; para que o mundo creia que tu me 
enviaste” 

• A unidade entre os cristãos não é a preocupação só de Paulo ou de Cristo. É a 
preocupação de todo pastor, porque uma das piores coisas é quando não há unidade na 
igreja. Irmãos que não se falam; que não conseguem se perdoar. Que não podem 
trabalhar juntos. Isso fere profundamente o evangelho de Cristo porque nós devemos 
permanecer firmes num só espírito 

II. Sacola X imã: A sacola é um limite externo que obriga a limalha de ferro a permanecer 
unida. O imã cria uma unidade por dentro 

III. Vivemos uma vida digna do evangelho quando preservamos a unidade e investimos nos 
relacionamentos. Isso Significa perdoar os irmãos que nos ofendem e refazer 
relacionamentos. Significa buscar alguém que talvez você tenha ofendido e pedir 
perdão 

2. Combatendo juntos pela fé do evangelho (v.27) 

I. Trabalhando pelos mesmos propósitos. Não quer dizer necessariamente trabalhando 
juntos na mesma sala. Mas significa, sim, que os objetivos devem ser os mesmos. 

II. Há uma série de combates que precisamos travar juntos e esforços que precisamos 
fazer em conjunto: 

• Nos esforçar para preservar a sã doutrina - aquilo que a bíblia ensina 

• Nos esforçar para propagar a salvação em Cristo 

• Nos esforçar para fazer discípulos 

• Nos esforçar para cuidar e investir na nossa igreja local 

III. Precisamos ser como atletas: uma equipe que se esforça unida para alcançar um 
objetivo em comum. 

IV. Vivemos uma vida digna do evangelho de Cristo quando combatemos e nos esforçamos 
juntos pelos mesmos objetivos. Você vive uma vida digna do evangelho quando apoia o 
seu pastor; quando cola ombros com ele 

3. Conservando a coragem (v.28) 

I. Conservar a coragem significa estar disposto a enfrentar qualquer coisa por causa do 
evangelho. A coragem para o cristão é algo absolutamente necessário, porque os 
cristãos vivem num mundo hostil ao cristianismo. Estamos cercados de elementos que 
vão se opor à maneira piedosa de vida, tais como a carne, o mundo, e o diabo. 

II. Vivemos de modo digno do evangelho de Cristo quando assumimos nossa posição de 
cristãos e enfrentamos tudo o que tenta nos fazer desviar 

Conclusão: 

• Lute pela unidade do corpo de Cristo, combata junto e mantenha a coragem. Fazendo 
isso, você viverá uma vida digna do evangelho de Cristo 

• Obs. Poderoso líder, peça as pessoas para participarem da leitura bíblica, mostrando-lhes com antecedência 
o texto, e não constrangendo nenhum visitante ou pessoa tímida. 




