
Filipenses 1.27-30 

A Disposição para Servir a Deus 

27
   Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando 

ausente, ouça, no tocante a vós outros,que estais firmes em um só espírito, como uma só alma, 

lutando juntos pela fé evangélica; 

28
   e que em nada estais intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de 

perdição é, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus. 

29
   Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, 

30
   pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e, ainda agora, ouvis que é o meu. 

  

Mensagem Central: A vida cristã tem um custo e é necessário estar disposto a agir condignamente. 

  

3 disposições fundamentais à vida cristã operosa 

  

1. Disposição de trabalhar unido com os irmãos (27) 

Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e 

que não haja entre vós divisões; antes,sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e 

no mesmo parecer (1Co 1.10). 

  

2. Disposição de resistir aos ataques inimigos (28) 

7
 Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei; não temais o 

opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias.[...]
 12

 Eu, eu sou aquele que 

vos consola; quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, 

que não passa de erva? (Is 51.7,12). 

  

3. Disposição de pagar o preço do discipulado (29,30) 

40
 Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de 

Jesus, os soltaram.
 41

 E eles se retiraram do Sinédrio regozijando-se por terem sido considerados 

dignos de sofrer afrontas por esse Nome.
 42

 E todos os dias, no templo e de casa em casa, não 

cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo (At 5.40-42). 

 


