
Filipenses 1.19-26 

A Perspectiva Cristã da Vida [e da Morte] 

19
   Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de 

Jesus Cristo, me redundará em libertação, 

20
   segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado; 

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

21
   Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. 

22
   Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de 

escolher. 

23
   Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o 

que é incomparavelmente melhor. 

24
   Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. 

25
   E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso 

progresso e gozo da fé, 

26
   a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela 

minha presença, de novo, convosco. 

  

Mensagem Central: A vida presente do crente é apenas uma pequena parte do que é valioso 
para ele. 

  

3 perspectivas sobre a vida do crente 

  

1. A glória de Cristo é mais importante que a vida do crente (19,20) 

7
 Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si.

 8
 Porque, se vivemos, 

para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos 
ou morramos, somos do Senhor.

 9
 Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e 

ressurgiu: para ser Senhor tanto de mortos como de vivos (Rm 14.7-9). 

  

2. A vida do crente após a morte é melhor que a vida presente (21-23) 

13
 Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes, que se vestem de vestiduras 

brancas, quem são e donde vieram?
 14

 Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele, 
então, me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras 
e as alvejaram no sangue do Cordeiro,

 15
 razão por que se acham diante do trono de 

Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário; e aquele que se assenta no trono 
estenderá sobre eles o seu tabernáculo.

 16
 Jamais terão fome, nunca mais terão sede, 

não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum,
 17

 pois o Cordeiro que se encontra no 
meio do trono os apascentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes 
enxugará dos olhos toda lágrima (Ap 7.13-17). 

  



3. A missão cristã dá sentido e propósito à vida presente (24-26 cf. 21) 

29
 Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não 

pouparão o rebanho.
 30

 E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando 
coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles.

 31
 Portanto, vigiai, lembrando-

vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada 
um (At 20.29-31). 

 


