CARTAS
DE P A U L O
(Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses)
Comentário: Prof. Edzard Gomes

“Crê no Senhor Jesus e serás Salvo”
(Isto, e somente isto, é Evangelho...)
Ministério de Educação Cristã
Escola Bíblica Dominical - EBD
Classe Casais I

10/13: “O Viver é Cristo e o Morrer é Lucro” - Filipenses 1 e 2
“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em
forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a DEUS.” (Filipenses 2.5)

Olá Amado(a).
Os intérpretes Bíblicos preferem ver nesta Epístola de Paulo aos
Filipenses apenas sua exaltação à unidade desta Igreja bem como sua
emocionante e forte ligação com esses irmãos.
Nesta Epístola, que o Apóstolo encaminha pelas mãos de Epafrodito,
podemos ver que este Epafrodito fora portador de suprimento enviado pelos
Filipenses, o qual, tendo sido acometido por uma enfermidade, teve de
demorar-se em Roma, onde Paulo era prisioneiro, até sua completa
recuperação.
É certo que Paulo sempre relutou em receber ajuda de outras Igrejas,
mas o fez de forma agradável e prazerosa, por diversas vezes, dos irmãos de
Filipos.
É como que todo o cuidado com a unidade requerida pelo Apóstolo nas
demais Igrejas, a quem escrevera, com conselhos variados quanto ao trato nos
relacionamentos, fosse desnecessário nesta Igreja de Filipos.
Entretanto, conviver com o Apóstolo Paulo nos leva a muitos
ensinamentos, dos quais, alguns se encontram bem caracterizados nesta
Epístola.
Podemos distinguir claramente o ensino do Apóstolo acerca do que ele
denomina de “Dia de Cristo” em uma referência à convicção do crente em
um encontro pessoal com Cristo.
É uma grande Esperança esta, a qual devemos declarar com convicção,
para que os nossos dias nesta Jornada terreal sejam amenizados, conforme
destacamos:
“Tendo por certo isto mesmo, que Aquele que em vós começou a boa
Obra a aperfeiçoará até ao Dia de Jesus Cristo” (Fl 1:6).
“Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, e
sem escândalo algum até ao Dia de Cristo” (Fl 1:10).
“Retendo a Palavra da vida, para que no Dia de Cristo possa gloriarme de não ter corrido nem trabalhado em vão” (Fl 2:16).
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).
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“Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, e
estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor” (Fl 1:23).
A conhecida expressão do Apóstolo, “Porque para mim o viver é
Cristo, e o morrer é Lucro”, poderia ser contestada ante todo Crente pouco
comprometido com a Obra de Salvação do Evangelho de Cristo, de forma
radical: - “Diante da Maravilhosa Graça de DEUS, outorgada através da
Obra realizada por Cristo, vale a pena tirar o foco desta Esperança e viver
dissolutamente?”.
Nestes dias de Pandemia, onde a Mídia incute o Pavor e o Medo da
Morte, essa Declaração de Paulo, aliada à nossa Fé, é um bálsamo de
Esperança e Ousadia na batalha enfrentada.
O texto áureo recomendado acima (2.5-8), não só é esclarecedor na
relação entre DEUS e |Cristo, como exorta os irmãos a um sentimento de
Humildade nas relações hierárquicas, administrativas, da Congregação.
Exemplo que ele mostra no próprio Cristo, quando, em toda humilhação, foi
“Obediente até à Morte, e Morte de Cruz”. Desnecessário lembrar a Epístola
aos Hebreus quando se afirma haver Cristo “aprendido a Obediência por
aquilo que padeceu” (Hb 5.8).
A humildade de Jesus testemunhada por sua submissão ao Pai terá de
ser sempre contestada ante a Usurpação de Poder por parte de Lúcifer, no
passado.
O Filho de DEUS (forma de Deus), vindo em forma de homem,
ressuscitado em forma de homem, Ungido Senhor (Rei), ascendeu aos Céus
em forma de homem, recebeu Poder para que “Toda a língua confesse que
Jesus Cristo é Senhor (Rei), para Glória de DEUS, Pai” (2:11).
Portanto, “Graça e Paz da parte de DEUS, nosso Pai, e do |Senhor
Jesus, o Cristo”. Halelu Yah!

Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).

