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MEMORIAL	DAY
de 24 a 27 de maio de 2019

Tema	Geral:
A	EXPERIÊNCIA	DE	CRISTO

Mensagem	#3
Experimentar	Cristo	como	nossa	salvação	constante

Leitura Bı́blica: Fp 2:12-16

I.	A	salvaçao	em	Filipenses	2:12	não	é	a	salvaçao	eterna	da	condenaçao	de	Deus	e	do	lago
de	fogo,	mas	a	salvação	diária	e	constante	que	é	Cristo	como	uma	Pessoa	viva:

Fp 2:12 Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais
agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor

A. Essa salvaçao pratica, diária, de cada momento resulta de tomarmos o próprio Cristo que vivemos,
experienciamos e desfrutamos como nosso modelo interior e exterior:

1. Os principais elementos dessa salvação são Cristo como a vida cruci�icada (w. 5-8) e Cristo em
Sua exaltaçâo (w. 9-11).

2. Quando esse modelo torna-se a nossa vida interior, ele torna-se a nossa salvação.
3. Desenvolver a nossa salvação é desenvolver esse modelo e tornar-nos, na experiência, uma

reprodução desse modelo - cf. 1Pe 2:21.
1Pe 2:21 Porque para isso fostes chamados, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos

modelo para seguirdes os Seus passos;

B. A salvação constante em Filipenses 1: 19 é aquela em que um determinado crente é salvo de um
confronto especı�́ico numa situação especı�́ica; enquanto a salvação constante em 2:12 é aquela em
que qualquer crente é salvo das coisas comuns nas situaçöes comuns do seu viver diário.

II.	Desenvolver	a	nossa	salvaçao	é	levá-la	a	cabo,	levá-la	à	conclusao	�inal-	Fp	2	12:
A. Nós recebemos a salvação de Deus, que tem por clıḿax o fato de sermos exaltados por Deus em glória

assim como o Senhor Jesus foi exaltado - Fp 2:9.
Fp 2:9 Por isso também Deus O exaltou extraordinariamente e Lhe deu o nome que está acima de todo

nome,

B. Temos de levar essa salvação a cabo, levá-la à conclusão �inal, pela nossa obediência constante e
absoluta com a motivação interior de temor e a atitude exterior de tremor - Fp 2:12, cf. Fp 2:8; 1Sm
15:22.

Fp 2:12 Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém,
muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor

Fp 2:8 e, sendo encontrado em �igura de homem, humilhou-se a Si mesmo, tornando-se obediente até a
morte, e morte de cruz.

1Sm 15:22 Porém Samuel disse: Tem, porventura, o SENHOR tanto prazer em holocaustos e sacrifı́cios
quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacri�icar, e o
atender, melhor do que a gordura de carneiros.

C. O operar interior do próprio Deus é a nossa salvação e a obediencia a Ele é o desenvolver da nossa
salvação - Fp 2:12-13.

Fp 2:12 Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito
mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor

Fp 2:13 porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar, para o Seu bom prazer.

III.	A	razão	pela	qual	precisamos	sempre	obedecer	é	que	Deus	opera	em	nós	-	Fp	2:13:
Fp 2:13 porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar, para o Seu bom prazer.

A. Não signi�ica que nós desenvolvemos a nossa salvaçao, mas que Deus opera em nós para isso; a única
coisa que precisamos fazer é obedecer ao Deus energizante e que opera interiormente - cf. Cl 1:29.

Cl 1:29 para isso também me esforço, lutando segundo a Sua operação que atua em mim com poder.
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B. O Deus que opera em nós como nossa salvação subjetiva é o Deus Triúno (Pai, Filho e Espıŕito), o
próprio Deus que é Cristo em nós (2Co 13:3a, 5) e o Espıŕito em nós (Rm 8:11).

2Co 13:3 visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, ante´s
e poderoso em vós.

2Co 13:5 Examinai-vos a vós mesmos, para ver se estais na fé; provai a vós mesmos. Ou não reconheeis
vós mesmos que Jesus Cristo está em vos? A não ser que já estejais reprovados.

Rm 8:11 Se habita em vós o Espı́rito Daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Esse mesmo que
ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais por meio do
Seu Espı́rito que habita em vós.

IV.	Deus	opera	em	nós	tanto	o	querer	como	o	realizar	para	o	Seu	bom	prazer	-	Fp	2:13:
Fp 2:13 porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar, para o Seu bom prazer.

A. O querer é interior; o realizar é exterior.
B. O querer acontece na nossa vontade, indicando que a operação de Deus começa a partir do nosso

espıŕito e se expande para a nossa mente, emoção e vontade, e, por �im, para o nosso corpo fıśico -
Rm 8:4, 6, 11.

Rm 8:4 a �im de que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas
segundo o espı́rito.

Rm 8:6 Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espı́rito é vida e paz.
Rm 8:11 Se habita em vós o Espı́rito Daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Esse mesmo que

ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais por meio do
Seu Espı́rito que habita em vós.

C. O bom prazer da vontade de Deus (Ef 1:5) é operar em nós para que alcancemos o clıḿax da Sua
salvação suprema - cf. Rm 5:10, 17.

Ef 1:5 predestinando-nos para a �iliação, por meio de Jesus Cristo, para Si mesmo, segundo o bom
prazer da Sua vontade,

Rm 5:10 Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Seu Filho,
muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos na Sua vida,

Rm 5:17 Pois se, pela ofensa de um só, a morte reinou por meio de um só, muito mais os que recebem a
abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de Um só: Jesus Cristo.

V.	As	murmuraçöes	e	discussöes	nos	impedem	de	levar	a	cabo	a	nossa	salvação	ao	máximo	e
de	experimentar	e	desfrutar	Cristo	ao	máximo	-	Fp	2:14:

Fp 2:14 Fazei tudo sem murmurações nem discussões,

A. As murmuraçöes provêm da nossa emoção e procedem principalmente das irmãs; as discussöes
provêm da nossa mente e procedem principalmente dos irmãos.

B. As murmuraçöes e discussöes devem-se à desobediencia a Deus; obedecer a Deus elimina todas as
murmuraçöes e discussöes.

C. Temos de fazer todas as coisas sem murmurar e discutir a �im de nos tornar irrepreensıv́eis e puros,
�ilhos de Deus sem defeito - Fp 2:15:

Fp 2:15 para que sejais irrepreensiveis e puros, �ilhos de Deus sem defeito no meio de uma geração
corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo,

1. Irrepreensıv́eis descreve o nosso comportamento exterior, e puros descreve o nosso caráter
interior; ser puro é ser simples, sincero (não polıt́ico), ou inocente - Mt 10:16.

Mt 10:16 Eis que Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos; sede, portanto, prudentes como as
serpentes e simples como as pombasd.

2. Como �ilhos de Deus, temos a vida e a natureza de Deus - Jo 3:16; 2Pe 1:4.
Jo 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu �ilho unigênito, para que todo o

que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
2Pe 1:4 pelas quais Ele nos tem concedido preciosas e grandı́ssimas promessas, para que por elas

vos tornásseis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no
mundo pela concupiscência.

VI.	Em	um	mundo	tenebroso	e	corrupto,	que	é	usurpado	por	Satanás	(1Jo	5:19;	2:15-17),
nossa	função	é	resplandecer	como	luzeiros,	expondo	a	palavra	da	vida	-	Fp	2:15-16:

1Jo 5:19 Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no malı́gno.
1Jo 2:15 Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está

nele;
1Jo 2:16 porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da
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vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
1Jo 2:17 E o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece

para sempre.
Fp 2:15 para que sejais irrepreensiveis e puros, �ilhos de Deus sem defeito no meio de uma geração corrompida e

perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo,
Fp 2:16 expondo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu possa me gloriar de que não corri em vão nem

laborei em vão.

A. Cristo é o sol, com a igreja como a lua e os crentes como os planetas para re�leti-Lo expondo a palavra
da vida.

B. Expor a palavra da vida é aplicá-la, apresentá-la e oferecê-la ao mundo expressando Cristo - At 5:20.
At 5:20 Ide e, apresentando-vos no templo, falai ao povo todas as palavras desta vida.

VII.	Filipenses	2:12-16	é	uma	de�inição	de	viver	Cristo	em	1:19-21:
Fp 2:12 Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais

agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor
Fp 2:13 porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar, para o Seu bom prazer.
Fp 2:14 Fazei tudo sem murmurações nem discussões,
Fp 2:15 para que sejais irrepreensiveis e puros, �ilhos de Deus sem defeito no meio de uma geração corrompida e

perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo,
Fp 2:16 expondo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu possa me gloriar de que não corri em vão nem

laborei em vão.

A. O Deus que opera em nós (2:13) é o Espıŕito que supre (1:19).
B. Resplandecer como luminarias (2:15) é engrandecer Cristo (1:20), e expor a palavra da vida (2:16) é

viver Cristo (1:21a).
C. A única maneira de viver Cristo é ser saturado com a palavra da vida:

1. A palavra da vida é o sopro vivo de Deus (2Tm 3:16), o Espıŕito que da vida (Jo 6:63).
2Tm 3:16 Toda a Escritura é soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a

correção, para a educação na justiça,
Jo 6:63 O Espirito é o que dá vida; a carne para nada aproveita; as palavras que Eu vos tenho dito

são espirito e são vida.

2. Temos de ler e orar a palavra, recebendo a palavra de Deus por meio de toda oração e súplica -
Ef 6:17-18.

Ef 6:17 E recebei o capacete da salvação e a espada do Espı́rito, o qual é a palavra de Deus,
Ef 6:18 por meio de toda oração e súplica, orando em todo tempo em espı́rito e para isto vigiando

com toda perseverança e súplica por todos os santos.

3. Temos de ler e cantar a Palavra, permitindo, assim, que ela habite em nós ricamente em toda
sabedoria - Cl 3:16.

Cl 3:16 Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em toda a sabedoria, ensinando-vos e
admoestando-vos mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus
com graça em vossos corações.

4. Se formos cheios das riquezas da Palavra viva diariamente, espontaneamente exporemos a
palavra da vida; isso é viver Cristo para que Ele seja engrandecido em nós.

VIII.	Filipenses	2:5-16	revela	a	provisão	divina	e	rica	para	nossa	salvação	constante:
Fp 2:5 Tende em vós esta maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus,
Fp 2:6 o qual, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso a que

se apegar,
Fp 2:7 mas esvaziou-se a Si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens;
Fp 2:8 e, sendo encontrado em �igura de homem, humilhou-se a Si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e

morte de cruz.
Fp 2:9 Por isso também Deus O exaltou extraordinariamente e Lhe deu o nome que está acima de todo nome,
Fp 2:10 para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra
Fp 2:11 11 e toda lı́ngua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.
Fp 2:12 Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais

agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor
Fp 2:13 porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar, para o Seu bom prazer.
Fp 2:14 Fazei tudo sem murmurações nem discussões,
Fp 2:15 para que sejais irrepreensiveis e puros, �ilhos de Deus sem defeito no meio de uma geração corrompida e
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perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo,
Fp 2:16 expondo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu possa me gloriar de que não corri em vão nem

laborei em vão.

A. Temos o Senhor Jesus como nosso modelo - Fp 2:6-11.
Fp 2:6 o qual, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso

a que se apegar,
Fp 2:7 mas esvaziou-se a Si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se em semelhança de

homens;
Fp 2:8 e, sendo encontrado em �igura de homem, humilhou-se a Si mesmo, tornando-se obediente até a

morte, e morte de cruz.
Fp 2:9 Por isso também Deus O exaltou extraordinariamente e Lhe deu o nome que está acima de todo

nome,
Fp 2:10 para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra
Fp 2:11 11 e toda lı́ngua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.

B. Temos Deus operando em nós - Fp 2:13.
Fp 2:13 porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar, para o Seu bom prazer.

C. Somos �ilhos de Deus, possuindo a vida de Deus e a natureza divina - Fp 2:15.
Fp 2:15 para que sejais irrepreensiveis e puros, �ilhos de Deus sem defeito no meio de uma geração

corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo,

D. Somos luzeiros quali�icados para re�letir a luz divina de Cristo ~ Fp 2:15.
Fp 2:15 para que sejais irrepreensiveis e puros, �ilhos de Deus sem defeito no meio de uma geração

corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo,

E. Temos a palavra da vida para expor, apresentar aos outros - Fp 2:16.
Fp 2:16 expondo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu possa me gloriar de que não corri em vão

nem laborei em vão.


