
Filipenses 1.12-18 

A Pregação do Evangelho 

  

12
   Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, 

antes, contribuído para o progresso do evangelho; 

13
   de maneira que as minhas cadeias, em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda 

pretoriana e de todos os demais; 

14
   e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais 

desassombro a palavra de Deus. 

15
   Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia; outros, porém o fazem de boa 

vontade; 

16
   estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho; 

17
   aqueles, contudo, pregam a Cristo, por discórdia, insinceramente, julgando suscitar 

tribulação às minhas cadeias. 

18
   Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer 

por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. 

  

Mensagem Central:   A pregação do Evangelho é um ponto fundamental da vida cristã que 
supera em muito outros valores. 

  

3 princípios sobre a pregação do Evangelho 

  

1. A pregação do Evangelho justifica esforços e prejuízos pessoais (12,13) 

... as coisas que me aconteceram... 

         Prisão em Jerusalém. 

         Dois anos preso ilegalmente em Cesareia. 

         Viagem turbulenta rumo a Roma. 

         Prisão em Roma aguardando julgamento. 

9
 pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor; contudo, a palavra de Deus 

não está algemada.
 10

 Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que 
também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória.

 11
 Fiel 

é esta palavra:  Se já morremos com ele, também viveremos com ele (2Tm 2.9-11). 

  

2. A pregação com comprometimento estimula e encoraja a outros (14) 

29
 agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem 

com toda a intrepidez a tua palavra,
 30

 enquanto estendes a mão para fazer curas, 



sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo Servo Jesus.
 31

 Tendo eles 
orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo 
e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus (At 4.29-31). 

  

3. A pregação é mais importante que diferenças e interesses pessoais (15-18) 

38
 Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que, em teu nome, expelia demônios, o 

qual não nos segue; e nós lho proibimos, porque não seguia conosco.
 39

 Mas Jesus 
respondeu: Não lho proibais; porque ninguém há que faça milagre em meu nome e, 
logo a seguir, possa falar mal de mim.

 40
 Pois quem não é contra nós é por nós (Mc 

9.38-40). 

 


