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MEMORIAL	DAY
de 24 a 27 de maio de 2019

Tema	Geral:
A	EXPERIÊNCIA	DE	CRISTO

Mensagem	#6
Ser	achado	em	Cristo,	conhecer	Cristo	e	buscar	Cristo

Leitura Bı́blica: Fp 3:9-14

I.	O	desejo	de	Paulo	era	ser	achado	em	Cristo,	não	tendo	Sua	própria	justiça,	mas	"a	que	é
mediante	a	fé	em	Cristo,	a	justiça	que	procede	de	Deus,	baseada	na	fé"	-	Fp	3:9:

Fp 3:9 e ser achado Nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo;
a justiça que procede de Deus, baseada na fé;

A. Paulo desejava profundamente ter todo o seu ser imerso em Cristo e saturado com Ele de maneira
que todos que o observassem o achassem totalmente em Cristo; também devemos ter o desejo
ardente de sermos achados em Cristo - Fp 3:9a.

Fp 3:9 e ser achado Nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em
Cristo; a justiça que procede de Deus, baseada na fé;

B. Paulo queria ser achado em Cristo, não tendo a sua própria justiça, mas a justiça de Deus, tomando
Cristo como sua justiça subjetiva e expressada - Fp 3:9:

Fp 3:9 e ser achado Nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em
Cristo; a justiça que procede de Deus, baseada na fé;

1. Há dois aspectos de Cristo ser justiça para os crentes:
a. O primeiro aspecto é Cristo ser a justiça dos crentes para eles serem justi�icados

objetivamente por Deus - Rm 3:24-26; At 13:39; G1 3:24b.
Rm 3:24 sendo justi�icados gratuitamente pela Sua graça, mediante a redenção que há em

Cristo Jesus,
Rm 3:25 a quem Deus propôs como propiciatório mediante a fé no Seu sangue, para

manifestar a Sua justiça, por Deus, na Sua tolerância, não ter levado em
consideração os pecados anteriormente cometidos,

Rm 3:26 tendo em vista a manifestação da Sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo
ser justo e o Justi�icador daquele que é da fé de Jesus.

At 13:39 e de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justi�icados pela lei de Moisés,
Nele é justi�icado todo o que crê.

b. O segundo aspecto é Cristo ser a justiça dos crentes, expressada por eles como a
manifestação de Deus, que é justiça em Cristo dada aos crentes para que eles sejam
justi�icados subjetivamente - Rm 4:25; 1Pe 2:24a; Tg 2:24; Mt 5:20; Ap 19:8.

Rm 4:25 o qual foi entregue por causa das nossas ofensas e ressuscitou para nossa
justi�icação.

1Pe 2:24 carregando Ele mesmo em Seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para
que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; pelas Suas feridas fostes
curados.

Tg 2:24 Vedes que o homem é justi�icado por obras, e não somente por fé.
Mt 5:20 Pois vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo

algum entrareis no reino dos céus.
Ap 19:8 E foi-lhe dado vestir-se de linho �ino, resplandecente e puro; pois o linho �ino são

os atos de justiça dos santos.

2. A justiça subjetiva de Deus em Filipenses 3:9 é, na verdade, o próprio Deus tornando-se o
nosso viver diário, um viver que é justo para com Deus e o homem:

Fp 3:9 e ser achado Nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante
a fé em Cristo; a justiça que procede de Deus, baseada na fé;

a. Paulo não queria viver em sua própria justiça, a justiça que vem do esforço do homem
de manter a lei - Fp 3:6, 9.
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Fp 3:6 quanto ao zelo, perseguidor da igreja; quanto à justiça que há na lei, irrepreensı́vel.
Fp 3:9 e ser achado Nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é

mediante a fé em Cristo; a justiça que procede de Deus, baseada na fé;

b. Paulo desejava viver na justiça de Deus e ser achado expressando Deus ao viver Cristo;
se quisermos ser achados em Cristo, temos de estar nessa condição - Fp 1:20-21a.

Fp 1:20 segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei
envergonhado; antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será
engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.

Fp 1:21 Pois, para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro.

C. Fé é a base, a condição, na qual recebemos e possuıḿos a justiça que procede de Deus, que é Cristo -
Fp 3:9; 1Co 1:30.

Fp 3:9 e ser achado Nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé
em Cristo; a justiça que procede de Deus, baseada na fé;

1Co 1:30 Mas vós sois Dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria:
justiça, santi�icação e redenção,

II.	Paulo	viveu	em	uma	condíção	de	não	ter	a	sua	própria	justiça,	mas	a	justiça	que	procede
de	Deus,	a	�im	de	conhecer	(experimentar)	Cristo	e	o	poder	da	Sua	ressurreição	e	a
comunhão	dos	Seus	sofrimentos,	sendo	conformado	à	Sua	morte	e	alcançar	a
ressurreição	extraordinária	-	Fp	3:10-11:

Fp 3:10 para conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus sofrimentos, sendo conformado à
Sua morte,

Fp 3:11 para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos.

A. Ter a sublimidade do conhecimento de Cristo (V. 8) ocorre por meio de revelação, mas conhecer
Cristo (v. 10) se dá por meio da experiência: ter um conhecimento experimental Dele:

1. Experimentar Cristo é conhecer e desfrutar Cristo na experiência - Fp 2:17-18; 4:4, 10.
Fp 2:17 Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como libação sobre o sacrifı́cio e serviço

da vossa fé, alegro-me e regozijo-me com todos vós.
Fp 2:18 E vós também, igualmente, alegrai-vos e regozijai-vos comigo.
Fp 4:4 Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos.
Fp 4:10 Alegrei-me muito no senhor porque agora, �inalmente, �izestes re�lorescer o vosso pensar a

meu favor, o qual de fato já tı́nheis antes, mas vos faltava oportunidade,

2. Conhecer Cristo não é meramente ter conhecimento a respeito Dele, mas ganhar a Sua pessoa -
2Co 2:10.

2Co 2:10 Mas a quem perdoais alguma coisa,eu também perdôo; pois também o que tenho
perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, foi por causa de vós na pessoa de Cristo;

3. Ganhar Cristo é experimentar, desfrutar e tomar posse de todas as Suas riquezas insondáveis,
pagando um preço - Fp 3:8; Ef 3:8.

Fp 3:8 E mais ainda: também considero tudo como perda, por causa da sublimidade do
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa de quem sofri a perda de todas as
coisas e as considero como refugo, para ganhar Cristo

Ef 3:8 A mim, que sou menos que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar
aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo como evangelho

4. Temos de conhecer Cristo experimentando-O, desfrutando-O, sendo um com Ele e tendo-O
vivendo em nós; dessa maneira, conhecemos por revelação e na experiència - Fp 3:10; 1Co
6:17; Gl 2:20.

Fp 3:10 para conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus sofrimentos,
sendo conformado à Sua morte,

1Co 6:17 Mas aquele que se une ao Senhor e um so espirito com Ele.
Gl 2:20 Estou cruci�icado com Cristo; logo, ja nao sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e a

vida que agora vivo na carne, vivo na fé, a fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou
por mim.

B. Paulo anelava conhecer o poder da ressurreição de Cristo e a comunhão dos Seus sofrimentos - Fp
3:10:

Fp 3:10 para conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus sofrimentos, sendo
conformado à Sua morte,

1. O poder da ressurreição de Cristo é a Sua vida de ressurreição, que O ressuscitou dentre os
mortos - Ef 1:19-20:
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Ef 1:19 e qual a suprema grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação
da força do Seu poder,

Ef 1:20 que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-O dentre os mortos e fazendo-O sentar à Sua
direita nas regiões celestiais,

a. O Espıŕito é a realidade da ressurreição de Cristo e do seu poder - Rm 8:9-11;1Co
15:45b;1Jo 5:6.

Rm 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no espı́rito, se, de fato, o Espı́rito de Deus
habita em vós. Mas se alguém não tem o Espı́rito de Cristo, esse não é Dele.

Rm 8:10 Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o
espı́rito é vida por causa da justiça.

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.

1Co 15:45 Assim também está escrito: O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O
último Adão tornou-se Espı́rito que dá vida.

1Jo 5:6 Este é Aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo; não somente pela
água, mas pela água e pelo sangue; e o Espı́rito é o que testi�ica, porque o Espı́rito
é a realidade.

b. O Espıŕito composto com a ressurreição de Cristo e o seu poder habita no nosso espıŕito
para dispensar a ressurreição de Cristo e o seu poder para todo o nosso ser - Fp 1:19; E� x
30:23-25; Rm 8:6b, 10-11.

Fp 1:19 Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento
abundante do Espı́rito de Jesus Cristo,

Ex 30:23 Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias: de mirra �luida quinhentos siclos,
de cinamomo odoroso a metade, a saber, duzentos e cinqüenta siclos, e de cálamo
aromático duzentos e cinqüenta siclos,

Ex 30:24 e de cássia quinhentos siclos, segundo o siclo do santuário, e de azeite de oliveira
um him.

Ex 30:25 Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do
perfumista; este será o óleo sagrado da unção.

Rm 8:6 Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espı́rito é vida e paz.
Rm 8:10 Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o

espı́rito é vida por causa da justiça.
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. Se nos colocarmos de lado e permanecermos sob a morte da cruz, experimentaremos o
poder da ressurreição de Cristo e, espontaneamente, o poder da ressurreição
experimentado por nós edi�icará o Corpo - Fp 3:10; Ef 4:12, 16.

Fp 3:10 para conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus
sofrimentos, sendo conformado à Sua morte,

Ef 4:12 Tendo em vista o aperfeicoamento dos santos para a obra do ministerio, para a
edi�icacao do Corpo de Cristo,

Ef 4:16 de quem todo o Corpo, bem ajustado e entrelaçado por meio de toda junta do rico
suprimento e por meio da operação segundo a medida de cada parte, realiza o
crescimento do próprio Corpo para a edi�icação de si mesmo em amor.

2. A expressão a comunhão dos Seus sofrimentos em Filipenses 3:1o refere-se à participação nos
sofrimentos de Cristo, uma condição necessária para a experiência do poder da Sua
ressurreiçäo - Mt 20:22-23; Cl 1:24:

Fp 3:1 Quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. escrever-vos as mesmas coisas não
é incômodo para mim, mas para vós é uma segurança.

Mt 20:22 Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que Eu estou para
beber? Disseram-Lhe: Podemos.

Mt 20:23 Ele lhes disse: O Meu cálice certamente bebereis; porém, o assentar-se à Minha direita e à
Minha esquerda não Me compete concedê-lo; mas é para aqueles para quem está
preparado por Meu Pai.

Cl 1:24 Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e da minha parte completo o que resta
das a�lições de Cristo, na minha carne, a favor do Seu Corpo, que é a igreja;

a. Primeiro experimentamos o poder da ressurreição de Cristo e, então, por meio desse
poder, somos capacitados a participar dos Seus sofrimentos - Fp 3:10.
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Fp 3:10 para conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus
sofrimentos, sendo conformado à Sua morte,

b. Esses sofrimentos são principalmente para o Corpo de Cristo, a igreja - C1 1:24.
C. Filipenses 3:10 também fala de ser "conformado à Sua morte"; isso indica que Paulo desejava tomar a

morte de Cristo como o molde da Sua vida:
Fp 3:10 para conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus sofrimentos, sendo

conformado à Sua morte,

1. Ser conformado à morte de Cristo é a base da experiência de Cristo - Fp 1:20-21a; 3:9-10.
Fp 1:20 segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado;

antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu
corpo, seja pela vida, seja pela morte.

Fp 1:21 Pois, para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro.
Fp 3:9 e ser achado Nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é

mediante a fé em Cristo; a justiça que procede de Deus, baseada na fé;
Fp 3:10 para conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus sofrimentos, sendo

conformado à Sua morte,

2. O molde da morte de Cristo refere-se a Cristo continuamente fazer morrer a Sua vida natural a
�im de viver a vida de Deus - Jo 6:57a.

Jo 6:57 Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e Eu vivo por causa do Pai, também quem de Mim
se alimenta viverá por causa de Mim.

3. Ao ser conformado à morte de Cristo, experimentamos Cristo em Sua morte para a liberação,
transmissão e multiplicação de vida e também para glori�icar o Pai - Jo 12:24-26, 28; 13:31;
2Co 4:12.

Jo 12:24 Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, �ica ele
só; mas se morrer, produz muito fruto.

Jo 12:25 Quem ama a sua vida da alma, perde-a; e quem odeia a sua vida da alma neste mundo, a
guardará para a vida eterna.

Jo 12:26 Se alguém Me serve, siga-Me; e onde Eu estou, ali estará também o Meu servo. Se alguém
Me serve, o Pai o honrará.

Jo 12:28 Pai, glori�ica o Teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glori�iquei, e de novo o
glori�icarei.

Jo 13:31 Quando, pois, ele saiu, disse Jesus: Agora foi glori�icado o Filho do Homem, e Deus foi
glori�icado Nele.

2Co 4:12 De modo que, em nós, opera a morte, mas, em vós, a vida.

D. O resultado de sermos conformados à morte de Cristo é que alcançamos a ressurreição
extraordinaria dentre os mortos, que será um premio para os santos vencedores - Fp 3:11:

Fp 3:11 para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos.

1. Alcançar, chegar à ressurreição extraordinaria signi�ica que todo o nosso ser é gradual e
continuamente ressuscitado - 1Ts 5:23.

1Ts 5:23 E o próprio Deus da paz vos santi�ique completamente; e o vosso espı́rito, e alma, e corpo
sejam conservados ı́ntegros, irrepreensı́veis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.

2. A ressurreição extraordinária é uma ressurreição da velha criação para a nova criação - 2Co
5:17; Gl 6:15.

2Co 5:17 Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram; eis
que se tornaram novas.

Gl 6:15 Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o que importa é ser uma
nova criação.

III.	Assim	como	Paulo,	devemos	buscar	o	próprio	Cristo	e	prosseguir	"em	direção	ao	alvo	para
o	prêmio"	-	Fp	3:12,	14a:

Fp 3:12 Não que eu já a tenha obtido ou já esteja aperfeiçoado; mas prossigo , para ver se conquisto aquilo para o
que também fui conquistado por Cristo Jesus.

Fp 3:14 prossigo em direção ao alvo para o prêmio, ao qual Deus em Cristo Jesus me chamou para o alto.

A. A �im de buscar Cristo, não devemos pensar que já alcançamos, e devemos nos esquecer das coisas
que �icaram para trás e avançar "para as que estão adiante" - Fp 3:12-13.

Fp 3:12 Não que eu já a tenha obtido ou já esteja aperfeiçoado; mas prossigo , para ver se conquisto aquilo
para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.

Fp 3:13 Irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado; mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas
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que �icam para trás e avançando para as que estão adiante,

B. O alvo em direção ao qual prosseguimos é o desfrute pleno e o ato de ganhar Cristo e o prêmio é o
desfrute máximo de Cristo no reino milenar como o prêmio para os corredores que vencem a corrida
do Novo Testamento - Fp 3:14; 1Co 9:24; Hb 10:35; 11:26; 12:1-2.

Fp 3:14 prossigo em direção ao alvo para o prêmio, ao qual Deus em Cristo Jesus me chamou para o alto.
1Co 9:24 Não sabeis que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só recebe o

prêmio? Correi dessa maneira, para que o alcanceis.
Hb 10:35 Portanto, não abandoneis a vossa con�iança, que tem uma grande recompensa.
Hb 11:26 considerando a desonra de Cristo uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque

contemplava a recompensa.
Hb 12:1 Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas,

desembaracemo-nos de todo peso e do pecado que tão facilmente nos envolve, e corramos com
perseverança a corrida que nos está proposta,

Hb 12:2 olhando �irmemente para Jesus, o Autor e Consumador da fé, o qual, por causa da alegria que Lhe
estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de
Deus.


