
 

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. 

Filipenses 3:1-14 

Propósito: Compreender que todos nós construímos memórias, que está associadas às experiências, boas ou 
ruins e que nos marcaram. Todos nós temos a possibilidade de nos tornarmos escravos do passado, isto é, das 
memórias frutos das experiências que nos afetaram. Descobrir o que a palavra de Deus nos diz é vital para a 
nossa saúde espiritual. 
 

• A Carta de Paulo aos Filipenses é chamada de Carta da Prisão, juntamente com as cartas aos Efésios, 
Colossenses e Filemom. 

• A Carta aos Filipenses reúne duas características fundamentais: é a carta mais pessoal da pena de Paulo. 
Segundo lugar, é a carta onde ele mais fala de alegria. Isto é especialmente importante, considerando-se o fato 
de que a escreveu do cárcere frio em Roma. 

• O Apostolo Paulo reconhecia sua limitação. 3:12 
• Paulo possuía firme convicção do seu chamado. 3:12 
• Paulo nos ensina de forma contundente, como lidar com o passado que pode nos escravizar.  
• As memórias do passado podem nos escravizar, da mesma forma que as drogas fazem com uma pessoa. 

Descobrir o que a Palavra de Deus nos diz sobre isto é imensuravelmente libertador. 
• Ser desviado pelo passado, enfraquece os esforços do presente. 
• As experiências do passado formam a nossa memória. Quer positivas, ou negativas.  
• O mecanismo de memória funciona de forma oposta ao que desejamos. 
• Esquecemos o que deveríamos lembrar. Lembramos o que deveríamos esquecer. 
• O passado constrói memorias e as memorias ruins escravizam. 
• O inimigo de nossas almas se utiliza do mecanismo de lembrança das coisas negativas para nos 

aprisionar. Ele gosta de conjugar os verbos no tempo passado, isto é, busca manter viva na nossa 
memória nossos erros, pois, mantendo vivo o nosso passado, suga de nós todas as possibilidades do 
presente.  

• Ele procura, a todo o momento, nos lembrar do nosso passado. Pois ele sabe que uma pessoa aprisionada ao 
passado, não vive o presente. 
 

• Precisamos nos firmar na Palavra de Deus, e buscar nela as ferramentas indispensáveis para quebrarmos as 
correntes do passado que nos escravizam. 

• Neste texto e outros dois, o apóstolos nos ensina o que fazer para não sermos vencidos pelo passado 
 

• Como quebrar as cadeias do passado que nos escravizam? 
 

1. As cadeias do passado que nos escravizam são quebradas pela decisão de deixar o passado no passado. 
“Uma coisa faço”. 3:13  

• O pecado gera em nós uma relação mórbida com o nosso passado. 
• Muitas experiências do apóstolo poderiam mantê-lo aprisionado ao passado: 
• 1. Ele foi testemunha e patrocinador da morte de Estevão. Atos 7. 
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• 2. Foi perseguidor impiedoso dos cristãos. 

• 1Tm 1:12  Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me 
considerou fiel, designando-me para o ministério,  

• 1Tm 1:13  a mim, que, noutro tempo, era blasfemo, e perseguidor, e insolente. Mas obtive 
misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade.  

• 1Tm 1:14  Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo 
Jesus.  

• 1Co_15:9  Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois 
que persegui a igreja de Deus. 

• Paulo tomou uma decisão: Uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam”.  
• Ele decidiu deixar o passado no passado. Todos nós precisamos aprender a fazer isto. 

 
2. As cadeias do passado que nos escravizam são quebradas quando estabelecemos alvos espirituais. 

Prossigo para o alvo. 3:14 
• Fora de uma relação com Jesus Cristo é absolutamente impossível vencer, de forma definitiva e saudável, o terror 

do passado. 
• O apóstolo utiliza dois verbos opostos: Esquecer ou avançar. 
• Esquecer é referência ao passado. 
• Avançar é referência ao futuro. 
• Paulo nos ensina que enquanto nos mantivermos presos ao passado, não conseguiremos avançar. Precisamos 

de decisão, mas também de estabelecermos alvos espirituais, que apontem para o nosso futuro desejável, aos 
olhos de Deus. 
 

• Qual o seu alvo espiritual de vida?  
• O que você pretende ser para Deus e para as pessoas? 

 
3. As cadeias do passado que nos escravizam são quebradas quando tomamos posse das promessas de 

Deus.  
• Há abundantes promessas de Deus, que definitivamente nos libertam do poder escravizador do passado. 
• É necessário que tomemos posse delas. As promessas são para serem vividas e apropriadas por quem as 

recebeu.  
• Tomar posse de uma promessa é tirá-la do papel e deixá-la penetrar o coração. 

• Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam 
segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1 

• Quem se aproxima de Cristo, com coração verdadeiramente quebrantado, jamais volta sem perdão.  

• 1 João 1:9  Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e 
nos purificar de toda injustiça. 

• Romanos 6:14  Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas 
debaixo da graça. 

• Col 2:13  E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos 
vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas,  

• Col 2:14  havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma 
maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz.  

• Há alguma promessa de Deus que você conhece, e ainda não desfrutou? 
• Você está disposto a tomar posse das promessas de Deus para sua vida? 

4. As cadeias do passado que nos escravizam são quebradas pela entrega da vida a Cristo.  
• Aceitar a Cristo como Senhor e salvador é a decisão mais importante na vida de uma pessoa. Mas é 

fundamental que andemos segundo o Espírito. Roma. 8:1 
• Quando entregamos nossa vida a Cristo, Deus nos faz novas criaturas, as coisas velhas são passadas.  
• O nosso passado se torna passado, e é lá que ele deve ficar. 



• II Cor. 5:17 Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já 
passaram; eis que tudo se fez novo.  

• Isaias 43:25  Eu, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos 
teus pecados me não lembro. 

• Você já entregou sua vida a Cristo verdadeiramente? 

 

 

 

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! 


