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08/13: “Discipulado Cristão na Carta aos Filipenses” – Filipenses
“Quanto ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, ... nisto pensai” (Fl 4.8)

Olá Amado(a).
A relação entre Paulo e os irmãos de Filipos está mostrada já nos primeiros versos desta Carta ao
afirmar que suas orações a favor dos Filipenses estão “na certeza de que aquele que em vós começou a
boa Obra a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus” (1.6). E continua: “E esta é a minha oração: que
o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento... para que possais discernir... para que
sejais sinceros... até ao Dia de Cristo” (1.9-10). Vamos então rever nosso aprendizado:
* Acerca da morte – Nesta relação o Apóstolo pode demonstrar que o único lucro superior à morte do
crente é o de poder produzir fruto para a obra do Evangelho. Conhecemos bem a máxima do Apóstolo:
“Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro” (1.21).
* O Testemunho do crente – Ensina-nos Paulo, nesta Carta, que o mais importante é o “portar-se
dignamente conforme o Evangelho de Cristo,” acrescentando que devemos nos unir neste objetivo,
“com o mesmo ânimo pela Fé do Evangelho” (1.27).
* Imitando a Cristo – Nesta Carta Paulo nos exorta a imitarmos o mesmo “sentimento que houve em
Cristo Jesus” afirmando: “Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um
considere os outros superiores a si mesmo” (2.3). O argumento de Paulo para o caminho da humildade
é mostrado no exemplo de Cristo; “Que sendo em forma de Deus (Filho de DEUS) não teve por
usurpação ser igual a DEUS, mas a si mesmo se esvaziou... e achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz” (2.6-8).
A Fidelidade de DEUS nos faz vislumbrar diretamente o prêmio que nos está reservado: “Pelo
que DEUS o exaltou soberanamente e lhe deu um Nome que é sobre todo o nome” (2.9).
* A Cautela na vida do crente – Cuidado Amado(a)! – “No mundo tereis aflições” nos alerta o
Mestre! Nossas aflições não somente se darão no plano material/carnal, mas, também, no plano
espiritual. Exorta-nos o Apóstolo: “Acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão”
(3.2), apontando-nos o seu próprio exemplo: “Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por
causa de Cristo” (3.6). Estejamos satisfeitos no que temos aprendido diretamente das Escrituras.
* Uma atitude positiva do crente – “Regozijai-vos sempre do Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos”
(4.4). Nesta atitude, nunca estaremos ansiosos por coisa alguma, “Mas, em tudo, pela oração, súplicas
e com ações de Graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de DEUS” (4.6).
* A Vitória sobre a necessidade – Com Paulo aprendemos a nos contentarmos em todas as
circunstâncias, como afirma de si mesmo: “Não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a
contentar-me em toda e qualquer situação” (4.11).
Esta afirmação do Apóstolo o fez concluir: “Posso todas as coisas naquele que me fortalece”
(4.13). Nesta afirmação, extraordinária Lição para todos nós. Aprendemos que, em Cristo, longe de
sermos os “super-homens” que normalmente vemos divulgado, devemos estar alegres, regozijados, na
própria Esperança do Evangelho de Cristo, suportando todas as coisas, em Amor e Confiança.
Estimulemos nosso Aprendizado nessas lições apresentadas aos irmãos de Filipos, e, assim,
estejamos fortalecidos nas Promessas e na Fidelidade de YAHU, nosso DEUS. 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).

