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QUER ADIANTAR A MEMORIZAÇÃO DA PRÓXIMA SEMANA?
Hb 4.14

1 Pe 4.12-13

SEGUNDA-FEIRA
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que,
embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus
era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si
mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos
homens. E, sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente
até à morte, e morte de cruz! (Fp 2.5-8)

2 Pe 3.14

2 Tm 3.14

Jd 1.18b-19

Os filipenses tinham orgulho de seus direitos e status. Eles se
achavam especiais. Paulo diz que eles deveriam ter a mesma
atitude que Jesus teve. Jesus não se apegou aos direitos que
tinha. Mesmo sendo especial, em nosso favor, abriu mão de tudo
e se humilhou ao extremo, até à cruz.
Considerando o caminho do céu à cruz, faça ilustrações que
representem a atitude de Cristo descrita em Filipenses 2.5-8.
Siga o exemplo:

Filipenses
CARTA: ____________________________.
AUTOR: ____________________________.
LOCAL: ____________________________.
DESTINATÁRIO: _____________________.
PERÍODO: __________________________.
TEMA: _____________________________.

Filipos era uma cidade com status de colônia romana. Quase
todos os moradores eram soldados veteranos que, ao se
aposentarem, ganhavam os direitos de cidadão romano. Marque
um X nos quadrados abaixo que representam esses direitos:

Leia Fp 2.5-8 três vezes e tente completar as lacunas sem
auxílio. Para cada palavra que você não lembrar, repita
novamente a leitura completa:
_______ a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que,
embora ________ Deus, não ________________ que o _______
igual a Deus era algo a que devia ______________; mas
____________________ a si mesmo, ____________ a ser servo,
________________________ semelhante aos homens. E, sendo
__________________ em forma humana, __________________
a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz!

A entrega dos direitos é uma qualidade do caráter de Cristo
que conhecemos como: ____________________________.
Epafrodito, cooperador de Paulo enviado pelos filipenses, também
é um exemplo de servo. É uma pessoa que, assim como Paulo e
Timóteo, não se achou especial, mas abriu mão de seus direitos
em favor da causa de Cristo. E você, qual será a sua atitude
diante dessas verdades? Eu decido: _____________________
____________________________________________________
___________________________________________________.
TERÇA-FEIRA
Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer
situação, seja bem alimentado, seja com fome,
tendo muito, ou passando necessidade.
Tudo posso naquele que me fortalece. (Fp 4.12-13)
Paulo foi o primeiro personagem da Bíblia a pregar claramente
contra a “síndrome da insatisfação”. Falava não apenas em tese.
Ele sabia exatamente o que dizia porque tinha tudo para viver
insatisfeito: prisões, açoites, perseguições, injustiça. Mas ao
invés de aborrecido, mesmo doente e idoso, o que ele diz em
Filipenses 4.4? ______________________________________.
A convicção de Paulo sobre sua verdadeira cidadania – celestial
e não terrena – o fez despertar para o “segredo de viver contente”.
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Essa convicção era tanta que Paulo renunciou a todos os seus
“direitos” e prerrogativas por compreender que pertencia a outra
pátria. Leia Filipenses 3.3-6 e registre as credenciais que
Paulo ignorou, já que “a nossa cidadania está nos céus”:
 Circuncisão no ___________ dia
 Descendência israelita da tribo de _________________
 Verdadeiro ______________
 Título de _____________, quanto à lei
Todas essas prerrogativas, que até poderiam lhe garantir status,
boa imagem, privilégios e aceitação, Paulo passou a considerar
como “esterco” comparado à salvação e à grandeza de Jesus
Cristo. Com base nisso, complete o que ele registra em
Filipenses 3.20:

Paulo sempre contava com amigos de verdade nas horas mais
difíceis. Leia as referências abaixo e complete:
1) Quem Paulo esperava encontrar assim que chegou a Trôade?
_______________ (2 Co 2.12-13)
2) Como Paulo o considerava: ____________________________
________________________ (2 Co 7.6; 8.23)
3) Em que local Paulo passou 2 anos em prisão domiciliar, depois
de sua terceira viagem? ______________ (At 28.16)
Durante o período em que esteve em Roma, Paulo escreveu
quatro cartas conhecidas como “Cartas da Prisão”. Vejas as suas
anotações e escreva o nome dessas Cartas nos envelopes:

A nossa __________________, porém, está nos __________, de
onde esperamos ___________________ o _________________,
o Senhor Jesus Cristo.
Leia Filipenses 4.10-20 e responda Verdadeiro ou Falso:
Paulo se sentiu amado porque os Filipenses participaram
de suas tribulações.
As ofertas da igreja em Filipos foram consideradas por
Paulo uma oferta a Deus.

Paulo finalmente é posto em liberdade e retoma as suas viagens.
Complete a tabela a seguir, conferindo as referências bíblicas
e identificando o objetivo de Paulo em cada local visitado:

Paulo se revolta com a falta de ajuda das demais igrejas
e anuncia que está prestes a desistir.

REF

Ao pregar sobre a alegria mesmo diante de tantas tribulações e
sofrimentos, Paulo também ensina um outro segredo: não se
deixar levar pela ansiedade. Qual foi a solução apresentada por
Paulo em Filipenses 4.4-7 para que a ansiedade não
predomine sobre a alegria? ____________________________
___________________________________________________.
QUE LIÇÃO EU APRENDI HOJE?

LOCAL

OBJETIVO

Tt 1.5

Deixou Tito encarregado de pôr
a igreja em ordem e de
estabelecer líderes.

1 Tm 1.3

Deixou Timóteo para combater
falsas doutrinas.

Tt 3.12-13

Nicópolis
(Acaia)

QUE DECISÃO PRÁTICA VOU APLICAR NA MINHA VIDA?
Agora, circule no mapa os lugares que Paulo visitou, citados
na atividade anterior:
QUARTA-FEIRA
Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles,
fazendo boas obras. (Tt 2:7a)

Tito
CARTA: ____________________________.
AUTOR: ____________________________.
LOCAL: ____________________________.
DESTINATÁRIO: _____________________.
PERÍODO: __________________________.
TEMA: _____________________________.
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Em sua viagem para Creta, Paulo prega o evangelho por toda a
ilha. Provavelmente havia muitas igrejas naquela região, pois, ao
partir para outra localidade, Paulo deixa Tito como “supervisor”
daquele lugar.

1 Timóteo
CARTA: ____________________________.
AUTOR: ____________________________.
LOCAL: ____________________________.
DESTINATÁRIO: _____________________.
PERÍODO: __________________________.
TEMA: _____________________________.

No versículo de hoje, Paulo adverte Tito que como líder, ele
mesmo deve ser um exemplo para todos. Em Tito 1:6-9, Paulo
lembra os critérios de escolha de um líder.
Marque com X as qualidades essenciais que formam o perfil
do líder cristão, de acordo com a Carta à Tito:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Irrepreensível
) Marido de uma só mulher
) Não orgulhoso
) Não briguento
) Liberal
) Alta autoimagem
) Honesto
) Hospitaleiro
) Entender de tecnologia
) Falar em línguas

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Intelectual
) Filhos obedientes
) Curioso
) Sóbrio
) Não violento
) Não ganancioso
) Boa aparência física
) Amigo do bem
) Sensato
) Domínio próprio

Você acha que as qualidades que você marcou acima são
destinadas apenas a líderes? Explique sua resposta: ________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.

A primeira carta de Paulo a Timóteo é um guia prático para todos
aqueles que Deus chamou para o seu serviço, principalmente em
posições de liderança. É o “Manual do Bom Pastor”. Paulo dá
ênfase na questão do exemplo.
Em nossa sociedade, é muito comum as pessoas seguirem líderes
eloquentes, carismáticos, “cheios de dons e poder”. Mas, como
vimos na meditação de ontem, Deus se importa com outras
qualidades. É fundamental que o líder cristão demonstre o caráter
de Deus através de suas atitudes diárias.
Leia novamente 1 Tm 4.12 e decida como você pode ser um
bom exemplo nas áreas destacadas por Paulo:

A apostolo Paulo continua orientando como deve ser o
comportamento dos cristãos. Leia os versículos e descreva
como deve ser o comportamento das mulheres e dos jovens:
Tito 2.3-5: ___________________________________
___________________________________________
___________________________________________.
Tito 2.6-8: ___________________________________
___________________________________________
___________________________________________.
QUE LIÇÃO EU APRENDI HOJE?

Além do bom exemplo, Paulo pede a Timóteo que cuide muito
bem dos diversos grupos de cristãos de Éfeso. Complete as
lacunas de acordo com os versículos de 1 Timóteo:
 Idosos (5.1-2) Não responder de forma _____________, mas
como se fossem seus _________ e suas __________.

QUE DECISÃO PRÁTICA VOU APLICAR NA MINHA VIDA?

 Jovens (5.1-2) Os rapazes, como _________, e as moças,
como _________, com toda a _______________.
 Viúvas (5.3-4) Trate adequadamente àquelas que são
realmente ______________________.

QUINTA-FEIRA
Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja
exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor,
na fé e na pureza. (1 Tm 4.12)

Paulo ainda incentiva Timóteo a combater três coisas: falsas
doutrinas, o amor ao dinheiro (cobiça) e discussões sem sentido.
Leia os versículos a seguir e veja como Paulo ensinou o
jovem pastor a lutar contra esses perigos:
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PERIGO

Em meio à desordem e ao sofrimento que a população de Roma
passa devido ao grande incêndio de sua cidade, o povo exige a
apresentação dos culpados para dar vazão ao seu ódio. É nesse
momento que os cristãos são injustamente acusados da
catástrofe. Circule abaixo o nome do imperador que persegue
de forma cruel os seguidores de Jesus:

ORIENTAÇÃO DE PAULO

Falsas doutrinas
(1 Tm 4.7-8;13)

Tibério

Amor ao dinheiro
(1 Tm 6.9-11)

Cláudio

Nero

Augusto

A carta aos Hebreus é escrita para que os cristãos de origem
judaica não desistam de sua fé em Cristo nem retornem ao
judaísmo. O autor de Hebreus relembra ao povo cristão quem
Jesus realmente é. Verifique os versículos abaixo e descreva
algumas das características de Jesus:

Discussões tolas
(1 Tm 6.20-21)

REF

SEXTA-FEIRA
Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que
adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos
com toda a firmeza à fé que professamos (Hb 4.14)

CARACTERÍSTICAS DE JESUS

Is 9.6
Mt 1.23
Hb 13.8

Hebreus
CARTA: ____________________________.
AUTOR: ____________________________.
LOCAL: ____________________________.
DESTINATÁRIO: _____________________.
PERÍODO: __________________________.
TEMA: _____________________________.

Ap 1.5
Para nos ajudar a fortalecer nossa confiança em Deus e em seu
filho Jesus, temos uma preciosa lista de pessoas que viveram pela
fé. Faça a correspondência dos Heróis da Fé, de acordo com
suas atitudes destacadas em Hebreus 11:
( 1 ) Abel
( 2 ) Enoque
( 3 ) Noé
( 4 ) Abraão
( 5 ) José
( 6 ) Moisés

Na época em que a carta aos hebreus é escrita, o povo cristão
que vive em Roma tem costumes e doutrinas bem diferentes da
ordem social estabelecida.

 Culto ao Imperador 
 Há somente um Deus 
 Jesus, o Filho de Deus 
 Os deuses são invejosos 
 Vida eterna em Jesus 
 Os deuses são vingativos 
 Sexo sem limites morais 
 Santidade agrada a Deus 
 Todos somos iguais para Deus 
 O mais forte e rico sobrevive 

VIVER ROMANO

CRISTIANISMO

Vamos agora relembrar essas diferenças, conectando as
ações e costumes à opção correta:

( ) No fim da vida, fez menção do êxodo dos
israelitas do Egito e deu instruções acerca dos
seus próprios ossos.
( ) Quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a
um lugar que receberia como herança.
( ) Preferiu ser maltratado com o povo de
Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante
algum tempo.
( ) Quando avisado a respeito de coisas que
ainda não se viam, construiu uma arca para
salvar sua família.
( ) Ofereceu a Deus um sacrifício superior ao
de Caim. Deus aprovou as suas ofertas.
( ) Foi arrebatado, de modo que não
experimentou a morte, pois agradou a Deus.
QUE LIÇÃO EU APRENDI HOJE?

QUE DECISÃO PRÁTICA VOU APLICAR NA MINHA VIDA?

O povo cristão, por agir e se portar de forma diferente da
sociedade romana, começa a sofrer com acusações falsas e
injustas, e com a perseguição imperial.
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