? 3: 1-21
“...o importante é que emoções eu vivi.” Filipenses
I. A verdadeira alegria e seus inimigos
1. A condescendência com a falsa verdade e seus mestres.
2. A enganosa glória e relevância de nossa história pessoal.

3. As páginas de nossa vida que insistimos em manter abertas.
4. A fragilidade da justiça e esperança especulativa.

II. A verdadeira alegria e seu caminho
1. A reavaliação de valores à luz da revelação da justiça Deus .
2. O viver à luz do poder transformador de Deus.

3. A percepção de quem somos e como estamos à luz da cruz.
4. O anseio de vida exemplar à luz da cidadania celestial.
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Filipenses 3: 7-11
“Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.
Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; por amor do qual perdi todas as
coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele,
não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé
em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé; para o conhecer,
e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos,

conformando-me com ele na sua morte; para, de algum modo,
alcançar a ressurreição dentre os mortos.”
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Um “evangelho” a ser evitado - Um evangelho a ser buscado
Filipenses 3: 7-11

I. O “evangelho” da auto justificação
“... para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei...”
v. 8-9

1. É uma presença sutil.
“...Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne...” v. 4

2. É o combustível da soberba cristã.
“... pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma,
e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.” Ap 3:17
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Um “evangelho” a ser evitado - Um evangelho a ser buscado
Filipenses 3: 7-11

3. É o combustível da falta de integridade.
“ Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face,
porque se tornara repreensível.” Gl 2:11

4. É o combustível da discriminação que nos afasta de testemunhar por amor.
“O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma:
Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.” Lc 18:11

5. É o combustível da aposta nas obras meritórias: Deus estará em dívida comigo.
“E Jó prosseguiu em seu discurso: "Pelo Deus vivo, que me negou justiça,
pelo Todo-poderoso, que deu amargura à minha alma.” NVI Jó 27:1-2
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Um “evangelho” a ser evitado - Um evangelho a ser buscado
Filipenses 3: 7-11

II. O Evangelho da Graça que só se experimenta aos pés da cruz
“...e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é
mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.” v. 9

1. Aos pés da cruz conhecemos Deus e seu amor revelado em Cristo.
“... para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão
dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte...” v. 10

2. Aos pés da cruz entendemos o drama da natureza humana pecadora.
“... Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir,
pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto.” Rm 7:15
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Um “evangelho” a ser evitado - Um evangelho a ser buscado
Filipenses 3: 7-11

3. Aos pés da cruz entendemos a história da salvação.
“A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho
das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério,
desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas.” Ef 3:8-9

4. Aos pés da cruz aprendemos o que é ser perdoado.
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça.” I Jo 1:9

5. Aos pés da cruz podemos nos ver como de fato somos.
“Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim ...
Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte?” Rm 7:21 e 24
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Um “evangelho” a ser evitado - Um evangelho a ser buscado
Filipenses 3: 7-11

6. Aos pés da cruz encontramos o único lugar possível de viver em santificação.
“Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição; mas prossigo para
conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.” Fp 3:12

7. Aos pés da cruz aprendemos a amar, ao contemplar tão grande amor.
“Nós amamos porque ele nos amou primeiro.” I Jo 4:19
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