
ASSUNT

Objetivo do encontro:Aprender como uma pessoa como eu e você podemos desfrutar alegria em 
meio ao sofrimento, deixando de viver para si mesmo

Para o líder:Para continuar firme durante a caminhada
na graça, fortifique-se em Jesus. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
Títulos de Jesus. 
Peça para que cada participante
significa esse nome para ele. 
 

20 MINUTOS 
1. SONDA-MEhttps://www.youtube.com/watch?v=3MiyKtAHq1A
2. Salmo 25: 1-5–Qual versículo 
3. Façam orações com frases de agradecimento e 
4. MEU PRAZERhttps://www.youtube.com/watch?v=jNBoEBYpl08

RESUMO DA MENSAGEM 
VIVER PARA CRI

 
Introdução: - Quando vemos a vida com as “lentes do eu”, só conseguimos nos alegrar quando tudo 
está bom, mas quando vemos a vida com as “lentes de Cristo”, podemos nos alegrar mesmo quando as 
circunstâncias são ruins. Vamos estudar quais as razões que o crente tem pa
estando passando por lutas ou sofrendo
 
I.O PASSADO SERVE DE TESTEMUNHO DO EVANGELHO
crentes de Filipos, relembra seu passado recente. Ele as resume nessa 
aconteceram”. O relato dessas "coisas" encontra
podemos dizer que Paulo é um azarado e que tem razões de sobra para sentir
Paulo vê a vida com as lentes de Cristo, sua cosmovisão é outra, ele vê razões para se alegrar porque 
tudo o que passou serviu para testemunhar o poder de Cristo
nos momentos difíceis da vida, podemos usá
transformadas. 

ASSUNTO DA SEMANA:VIVER PARA CRISTO
Curitiba,10 de julho de 2022. 

Aprender como uma pessoa como eu e você podemos desfrutar alegria em 
deixando de viver para si mesmo evivendo para Cristo. 

continuar firme durante a caminhada e condução da sua célula
.  

 

participante de sua célula fale um título de Jesus usado na bíblia e o que 

https://www.youtube.com/watch?v=3MiyKtAHq1A 
 mais chamou a tua atenção e porquê? 

frases de agradecimento e exaltação, também pelas bênçãos da semana
https://www.youtube.com/watch?v=jNBoEBYpl08 

RESUMO DA MENSAGEM –Pastor Marcilio de Oliveira
VIVER PARA CRISTO – Filipenses 1:12-26 

Quando vemos a vida com as “lentes do eu”, só conseguimos nos alegrar quando tudo 
está bom, mas quando vemos a vida com as “lentes de Cristo”, podemos nos alegrar mesmo quando as 
circunstâncias são ruins. Vamos estudar quais as razões que o crente tem pa
estando passando por lutas ou sofrendo.Por que o crente tem alegria mesmo nas lutas

O PASSADO SERVE DE TESTEMUNHO DO EVANGELHO(v. 12-13) -Paulo em sua carta aos 
crentes de Filipos, relembra seu passado recente. Ele as resume nessa frase: “as coisas que me 
aconteceram”. O relato dessas "coisas" encontra-se em Atos 21 :17-28:31. Olhando para isso tudo 
podemos dizer que Paulo é um azarado e que tem razões de sobra para sentir

sto, sua cosmovisão é outra, ele vê razões para se alegrar porque 
tudo o que passou serviu para testemunhar o poder de Cristo, e fazer o evangelho prosperar.

da vida, podemos usá-los para trazer as pessoas à Cristo para serem 

VIVER PARA CRISTO 

Aprender como uma pessoa como eu e você podemos desfrutar alegria em 

e condução da sua célula, tome sua força 

de sua célula fale um título de Jesus usado na bíblia e o que 

 

, também pelas bênçãos da semana. 

Marcilio de Oliveira 
 

Quando vemos a vida com as “lentes do eu”, só conseguimos nos alegrar quando tudo 
está bom, mas quando vemos a vida com as “lentes de Cristo”, podemos nos alegrar mesmo quando as 
circunstâncias são ruins. Vamos estudar quais as razões que o crente tem para se alegrar mesmo 

or que o crente tem alegria mesmo nas lutas? 

Paulo em sua carta aos 
frase: “as coisas que me 

28:31. Olhando para isso tudo 
podemos dizer que Paulo é um azarado e que tem razões de sobra para sentir-se infeliz, triste. Mas 

sto, sua cosmovisão é outra, ele vê razões para se alegrar porque 
e fazer o evangelho prosperar. Mesmo 

los para trazer as pessoas à Cristo para serem 



Conte um momento difícil em sua vida em que pode ver o agir de Deus transformando a tristeza 
em alegria, onde pessoas puderam ver o poder de Deus e serem transformadas. 
 
II.O PRESENTE SERVE COMO OPORTUNIDADE DE CRISTO SER ANUNCIADO(v. 14-18) – Mesmo 
preso, sua alegria vinha de uma convicção: o evangelho não está preso. Ele estava avançando, os 
irmãos em Cristo estão sendo encorajados e motivados no Senhor, estão anunciando Cristo por onde 
vão e fazendo por boa vontade. Neste meio,havia irmãos que pregavam por inveja e rivalidade, mesmo 
estes com motivações erradas, anunciavam Jesuscomo Salvador. Paulo não se importava com as 
motivações erradas dessaspessoas. Sua vida não era importante, mas a vida e a obra deJesus, essas 
sim eram importantes. 
Quais são as suas motivações para pregar o evangelho? Você percebe nas suas limitações e 
fraquezas o agir de Deus, de que forma? 
 
III VÊ O FUTURO COM ESPERANÇA PORQUE CRISTO SERÁ ENGRANDECIDO(v. 20-21) - A última 
razão para nos alegrarmos, mesmo em meio aos sofrimentos, se dá quando olhamos para o futuro. 
Isso pode parecer difícil porque o futuro é incerto, ainda não aconteceu, mas quando temos uma vida 
em Cristo Jesus, nossas incertezas dão lugar às convicções da fé. Paulo aprendeu a viver Cristo de tal 
forma que pensava: se eu ficar vivo, vou pregar o evangelho e fortalecer os irmãos da fé; se eu morrer, 
vou viver com Cristo no céu e não tem nada melhor.Ele queria que as pessoas reconhecessem a 
grandezade Jesus. Pois para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. Paulo fala sobre isso em Rm 8:17-
18.  
Depois dessa mensagem,de que forma você vai agir para que as coisas ruins não afetem mais a 
sua vida? Nos momentos de angústia, que conselho daria para os seus irmãos não serem 
dominados por ela? Você tem algum testemunho para compartilhar quando olhou para o futuro 
com esperança e foi respondido pelo Senhor.  
 
CONCLUSÃO Deus quer renovar a alegria em sua vida, seus sofrimentos não precisam determinar 
como você vai passar os seus dias, eles podem te fazer, forte, determinado e livre. Mas isso só 
acontece quando você decide viver para além de si mesmo. Quando o propósito da sua vida passa a 
ser viver com Cristo, viver para Cristo! 
CHECAGEM:Você está disposto a renovar a alegria em sua vida? Você vai deixar seus sofrimentos 
determinar como você vai passar os seus dias? A partir do que você aprendeu com o apóstolo Paulo, 
qual vai ser o propósito de vida? Você vai viver com Cristo e para Cristo? Você vai deixar as coisas 
ruins afetar a sua vida ou vai deixar Jesus participar dela? Você quer viver para Cristo e entregar suas 
preocupações, sua vida a Ele? 

O desafio é viver e confiar em Jesus em todos os aspectos da nossa vida. Que nesta semana você 
possa viver sob esta perspectiva, ter alegria e paz no meio a lutas e dificuldades, sabendo que Jesus 
sabe do que você precisa. Suas atitudes fazerem diferença na vida de pessoas, suas palavras sobre o 
amor e cuidado de Jesus chegue aos corações desesperados e sem esperança. Leve a Palavra de 
Deus com entusiasmo, pois ela é viva e eficaz, capaz de transformar e fazer o impossível acontecer. 

Oremos pelos doentes da nossa igreja e por todos ao nosso redor que precisam ter um encontro 
verdadeiro com Jesus. Para que saibamos ter a vida com Deus como prioridade. Pelos nossos líderes e 
pastores para que suas vidas sejam sempre colocadas diante do altar do Senhor, para que cumpram 
com excelência a sua missão. 


