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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Fica a critério dos líderes 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Texto Bíblico Base: Filipenses 1.12-21 

 

Paulo era um cidadão romano com todo o direito de apelar a César e aguardar por uma audiência diante dele. Em 

vez disso, Paulo foi ilegalmente preso em Jerusalém, foi vítima de falso testemunho perante o tribunal, foi 

identificado como um egípcio renegado, além de ter sido prejudicado pela burocracia da máquina política. Como 

se não bastasse, Paulo ganhou uma viagem pelo Mediterrâneo para lá encontrar uma tempestade e tornar-se um 

náufrago. Quando Paulo, finalmente, pisou em terras romanas, foi encarcerado e praticamente esquecido por dois 

anos. Contudo, Paulo foi o homem que escreveu a seus amigos a carta mais alegre de todo o Novo Testamento. 

Apesar de tudo o que ele sofreu, Paulo aprendeu a viver bem, como diríamos em nosso tempo: Paulo aprendeu a 

viver de bem com a vida. 

 

1. Para viver de bem com a vida, seja CONFIANTE, apesar de ser VÍTIMA (v.12-14). Assentado lá, preso a um 

soldado romano pelo braço, com uma algema e uma corrente, Paulo escreveu acerca das coisas que lhe 

aconteceram para maior proveito do evangelho. Paulo via as suas circunstâncias como se estivesse abrindo 

caminho para maior proveito do evangelho de Cristo. Que oportunidade de compartilhar Cristo com um soldado 

atrás do outro, que iriam, por sua vez, levar essa mensagem ao quartel, para a elite da guarda pretoriana ouvir e 

crer. Ao invés de sentir-se frustrado e vitimado, Paulo riu da janela aberta da oportunidade única que oferecia 

inúmeras possibilidades. A alegria de Paulo era contagiante. Paulo escolheu contar as suas bênçãos ao invés de 

listar as suas frustrações. 

 

2. Para viver de bem com a vida, seja ESPERANÇOSO, a despeito das INCERTEZAS (v.19-20). Paulo tinha 

esperança, apesar das incertezas que enfrentava. A sua confiança se mostrava em expressões como “segundo a 

minha intensa expectativa e esperança”. Em outras palavras, o que ele estava experimentando não era o fim; as 

coisas ocorreriam exatamente conforme a vontade de Deus, e isso era o que lhe dava paz. O que pode ter lhe 

proporcionado dor e desconforto, temporariamente, resultaria, principalmente, no “engrandecimento de Cristo no 

seu corpo”. Isso era o que lhe dava esperança. Observe a sua declaração: “em nada serei decepcionado”. Ou seja, 

Paulo decidia não se sentir desconfortável nem envergonhado, e isso lhe dava confiança. O apóstolo se recusava a 

ser mutilado por palavras alheias, a cair em depressão e a aceitar as duras críticas e os ataques que recebia. Em vez 

disso, permanecia forte, otimista e seguro de si. 

 

3. Para viver de bem com a vida, seja FELIZ, pois Cristo é SUFICIENTE (v.21). Somente Cristo pode satisfazer 

você: com muito ou com pouco, sendo conhecido ou não, vivo ou morto. E a boa notícia é que a morte é só o 

começo de um viver de deleites, e isso é o suficiente para que você volte a sorrir. O segredo de viver é o mesmo 

que o de encontrar a felicidade: ambos residem na centralização em Jesus Cristo. A busca da felicidade é a busca 

de uma vida centrada em Cristo e controlada por Ele. Jesus Cristo é suficiente! 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa aprender a viver de bem com a vida. Não perca tempo: 

apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer em pureza. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de registrar as PRESENÇAS das reuniões no sistema. 2) Nosso 

TLC será no dia 28 de novembro, às 20 horas. Não esqueçam as CESTAS BÁSICAS. 


