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ROTEIRO – Base 27/09/2020 
	

QUALIDADES DE UM VENCEDOR 
# Filipenses 3:12-17 # 

 
“Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso 
por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-
me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da 
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo; e, se 
sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vo-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos 
segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o 
exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam.” Fp 3:12-17 
 
INTRODUÇÃO: 

A vida de Paulo é um testemunho inspirador para todos os Cristãos. Quando escreveu 
esta carta estava preso, mas mesmo assim seu tema é alegria. Ele usa a palavra alegria como se 
estivesse em um palco, sendo aplaudido pelo seu público. 

Supremacia =	total e incontestável superioridade; hegemonia, primazia, preponderância, poder supremo. 
Primazia = dignidade ou cargo de primaz, prioridade, primado, primeiro lugar, primeira colocação, 
superioridade de categoria, excelência. 

§ Quais são as qualidades indispensáveis para um atleta obter vitória? 
§ E para o cristão, quais as qualidades indispensáveis para alcançar o alvo? 

 
 
I. PRECISAMOS REVELAR INSATISFAÇÃO COM AQUILO QUE VIVEMOS E CONQUISTAMOS 

§ Quais as atitudes de alguém insatisfeito com o que é e onde está? 
§ Você já está satisfeito, ou acha que pode melhorar ainda mais? Comente. 
§ Quem te faz insatisfeito com o ‘como você está’, e te impulsiona a mudar? E 

como Ele faz isso? 
 
II. É PRECISO REVELAR MAIS DEDICAÇÃO NA CORRIDA DA FÉ 

§ Como não desviar o foco com as distrações que a vida oferece?  
§ Como mostrar mais dedicação na corrida da fé? 

 
III. NA CAMINHADA DA FÉ PRECISAMOS DE DIREÇÃO E DETERMINAÇÃO 

§ Qual a atitude de quem está determinado a vencer? 
§ A intensidade de minha dedicação ao estudo e trabalho, acontece na mesma 

proporção com a obra do Pai? 
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QUALIDADES DE UM VENCEDOR 

# Filipenses 3:12-17 # 
 

“Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso 
por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-
me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da 
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo; e, se 
sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vo-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos 
segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o 
exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam.” Fp 3:12-17 
 
INTRODUÇÃO: 

A vida de Paulo é um testemunho inspirador para todos os Cristãos. Quando escreveu 
esta carta ele estava preso, mas mesmo assim seu tema é alegria. Ele usa a palavra alegria como 
se estivesse em um palco, sendo aplaudido pelo seu público. 
 

• Paulo fala da supremacia de Cristo;  
“Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho” (Fp 1:21). 

• Paulo fala da primazia de Cristo; 
“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma 
de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, 
fazendo-se semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo 
obediente até à morte, e morte de cruz” (Fp 2:5-8) 

• Paulo fala do seu próprio testemunho. 
“Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui 
também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, 
e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, Prossigo 
para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” Fp 3:12-14 
o Ele fala do seu passado, do presente, mas não perde a visão do futuro. 

1. No passado, Paulo abriu mão de seus privilégios como fariseu; 
2. No presente, Paulo se via como atleta, corria para o alvo; 
3. No futuro, Paulo se apresenta como um estrangeiro na terra, cuja cidadania é do 

céu, de onde aguarda o Salvador. Paulo era um peregrino. 
 

A vida do Cristão é comparada à de uma atleta. Para um atleta participar dos jogos 
olímpicos em Atenas, precisava ser primeiro um cidadão grego. Também é assim na corrida da 
fé. Primeiro é preciso se tornar um cidadão dos céus. 

“Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo” Fp 3:20 
 

o Precisamos revelar qualidades indispensáveis para uma corrida vitoriosa! 
 
 
I. PRECISAMOS REVELAR INSATISFAÇÃO COM AQUILO QUE VIVEMOS E CONQUISTAMOS 

“Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também 
preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, 
esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim” Fp 3:12-13 
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• Ainda não chegamos ao alvo. 
“Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar 
abatido, e sei também ter abundância; em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto 
a ter fartura, como a ter fome; tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as 
coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis 
também, ó filipenses, que, no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja 
comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente; porque também uma e outra vez 
me mandastes o necessário a Tessalônica” Fp 4:11-16 

 
1. Mesmo sendo um servo fiel, um homem de Deus, Paulo não estava satisfeito.  

“Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui 
também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa 
faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim” 
Fp 3:12-13 

• Paulo Não se conformava com suas conquistas, ele queria sempre o melhor para o 
Senhor. 

• Ter consciência de sua fragilidade e humanidade pode ajudar na busca da plenitude de 
Deus. 

 
2. Não podemos nos comparar com os mais fracos ou com os mais errados.  
• Na visão de Paulo a luta contra o pecado e o mundo ainda não terminou.  

“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas 
sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável, e perfeita vontade de Deus” Rm 12:1-2 

• Ser perfeito é o mesmo que ser maduro espiritual. 
• Presunção é um forte sinal de imaturidade espiritual. A igreja de Sardes achava-se viva, 

mas na avaliação de Jesus estava morta.  
“E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os sete espíritos de Deus, e as sete 
estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto” Ap 3:1 

• A igreja de Laodicéia se considerava rica, mas Jesus a considerava pobre, cega e nua.  
“Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e 
miserável, e pobre, e cego, e nu” Ap 3:17 

• Sansão pensou que tinha força, quando na verdade já a havia perdido.  
“E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez 
como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele” Jz 16:20 

 
II. É PRECISO REVELAR MAIS DEDICAÇÃO NA CORRIDA DA FÉ 

“Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das 
coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim” Fp 3:13 
 

1. Jesus disse: Aquele que lança mão do arado e olha para trás não é apto para o Reino de 
Deus.  
“Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa” 
Lc 9:61 
• O	verdadeiro corredor não se distrai com outras coisas. Ele tem o seu olhar totalmente 

concentrado no alvo. 
“Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas 
testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 
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Tu pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com 
negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, 
não é coroado se não militar legitimamente” 2 Tm 2:1-5 

• Há muitos cristãos distraídos com muitas coisas. Veja o exemplo de Marta. 
“E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma 
só é necessária; E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada” Lc 10:41-42 

 
2. Neemias é tentado a desviar sua atenção da obra da reconstrução. Mas ele disse: “Estou 

fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer”. 
“E enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer; por que 
cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse, e fosse ter convosco?” Ne 6:3 

 
III.  NA CAMINHADA DA FÉ PRECISAMOS DE DIREÇÃO E DETERMINAÇÃO 

“Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das 
coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, Prossigo para o alvo, pelo prêmio da 
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” Fp 3:13-14 

1. O verdadeiro corredor não corre olhando para trás, olhando para o passado. Exemplo: “A 
mulher de Ló”; “Os espias de Israel”. 

2. O sucesso de um corredor está em sua determinação em vencer, e isso exige esforço. 
Antes da sua conversão, Paulo perseguia a Igreja; agora ele perseguia o alvo. 

“Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” Fp 3:14 
Se os cristãos lutassem por Jesus com a mesma intensidade e esforço que lutam pelos 

estudos e trabalho, haveria uma revolução no mundo. 
• Na corrida olímpica somente um pode vencer, mas na corrida da fé todos podem 

conquistar a vitória. 
3. Para se ter vitória na vida cristã não basta determinação, é preciso obedecer às regras. 

“Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo; e, se sentis alguma coisa de outra 
maneira, também Deus vo-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, 
e sintamos o mesmo” Fp 3:15-16 
• Um dia todos os cristãos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. 

“Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos 
de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo o 
joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta 
de si mesmo a Deus” Rm 14:10-12 

• Não basta começar bem a corrida, é preciso terminar bem. É o final que fica na 
memória. 

 
CONCLUSÃO 

VOCÊ PODE SER UM VENCEDOR! 
1. Não viva satisfeito com o que você já fez ou vive. Tem algo melhor a ser conquistado. 
2. Decida viver com mais dedicação. Não se deixe distrair com tantas coisas em sua vida. 
3. Defina o alvo e seja determinado a vencer. Não olhe para trás como a mulher de Ló. 

 
Pr. Sebastião Brito Netto 


