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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL (EBD) – Classes para todas as idades - 9:00h 

LEITURA BÍBLICA EM 1 ANO – Pegue seu plano de leitura no final da EBD. 

Le 
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TREINAMENTO DE LÍDERES DE CÉLULAS (TLC) -  Início em 22/01/17. 

NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO DE OBREIROS (NCO) - Inscrições Abertas !!! 

             

 

 

 

 

Como você pretende que seja 2017? Quais são suas expectativas? 

 

Muitos de nós fazemos planos daquilo que pretendemos fazer durante o ano, 

outros, porém deixam que as coisas aconteçam naturalmente por si só.  

Devemos buscar ao Senhor constantemente para que possamos ser 

abençoados. As bênçãos do Senhor sobre nossas vidas dependem do nosso 

relacionamento com Deus.  

Neste capítulo 3 de Filipenses, podemos ver alguns exemplos de Paulo para 

nossas vidas. 

 

Em que está baseada sua alegria? 

 

Paulo nos ensina que a nossa alegria deve estar baseada no Senhor. 

(Filipenses 3:1; Filipenses 4:4). O Senhor deve ser o motivo de nossa alegria.  

Esta alegria está baseada na confiança que temos depositado ao Senhor. 

Quando aprendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que 

amam a Deus (Romanos 8:28), confiamos nEle e por isso nos alegramos. 

 

Você já se frustrou por depositar sua confiança em alguém? 

 

Paulo nos adverte em Filipenses 3:2 para tomarmos cuidado com pessoas 

que vivem de aparências. Nem sempre aquilo que vemos é o que está de fato 

dentro do coração da pessoa. Cuidado com aqueles que vão se 

transformando aos poucos, maquinam o mal, possuem o coração maldoso.  

O coração do homem é enganoso e só o Senhor é capaz de sondar o que há 

nos corações. (Jeremias 17:9-10). 

Essas pessoas costumam dar conselhos contrários ao que está na Palavra de 

Deus e assim nos fazem perder a confiança e a alegria que temos depositado 

no Senhor. 

Não podemos julgar por aquilo que vemos. Davi mesmo sendo segundo o 

coração de Deus, pecou. Elias sendo homem de Deus, ficou deprimido. 

 

 

E para este novo ano, em que você pretende depositar a sua confiança? 

 

Paulo possuía diversas razões para ter uma auto-confiança, no entanto ele 

depositava sua confiança no Senhor. (Filipenses 3:3-6) 

Quando depositamos nossa confiança em nós mesmos e não alcançamos o 

nosso objetivo, normalmente colocamos a culpa de nosso fracasso nas 

pessoas que convivem conosco ou nos lugares que frequentamos e não 

atribuímos que isso aconteceu por não termos depositarmos de fato a nossa 

confiança plenamente em Deus. 

 

Que mudanças em sua vida você espera para este ano de 2017? 

 

Não adianta termos força, dinheiro, conhecimento dentre outras qualidades se 

não tivermos um relacionamento com Deus ao ponto de confiarmos 

inteiramente nEle. A nossa comunhão com Deus determinará a nossa vitória. 

Para que os nossos planos e sonhos se concretizem, eles devem estar no 

centro da vontade de Deus.  

Paulo, mesmo tendo vários atributos, considerou aquilo que tinha de lucro 

como perda para ganhar a Cristo e ser achado nEle. A confiança de Paulo 

estava em Deus e em Sua justiça, baseada na fé em Cristo. (Filipenses 3:7-9).  

 

Até onde o Senhor é poderoso para agir em sua vida? 

 

Através do poder da ressurreição (Filipenses 3:10-11), podemos entender que 

o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Não há nada que seja impossível 

para que o Senhor não possa realizar em sua vida, o que basta saber é se 

aquilo que desejamos está de fato relacionado com a vontade de Deus para 

nós. Necessitamos entender que tudo o que valioso teve ou tem um preço a 

ser pago (2 Timóteo 2:11-12). 

Por mais que não tenhamos alcançado nosso objetivo, não podemos desistir. 

Devemos continuar a confiar no Senhor e prosseguir. (Filipenses 3:12). 


