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ROTEIRO – Base 10/10/2021 
	

O PODER DA SALVAÇÃO 
# Filipenses 2: 12-18 # 

 
“Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora 
na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês 
tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para 
que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e 
depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia 
de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo 
derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, 
estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres, e regozijem-se comigo.” (Filipenses 2:12-
18) 
 
INTRODUÇÃO 

§ O que é salvação? 
§ Qual o seu propósito?  

 
I. É PRECISO ENTENDER E REVELAR O PODER QUE A SALVAÇÃO NOS TRAZ 

§ Como a salvação que me alcançou tem produzido atitudes capazes de gerar união 
em meu contexto? 

§ Quais são os benefícios da união na Igreja? E em casa? E no trabalho? 
 
II. A SALVAÇÃO É O PONTO DE PARTIDA E NÃO O FINAL 

§ Você tem certeza da sua salvação? Não? Então ore agora e receba Jesus como o seu 
único e suficiente salvador! (Líder, com base em João 1:12 conduza toda a Célula a fazer esta 
oração)  

§ O que você pode fazer para desenvolver a salvação e a santidade? Comente! 
 
III. O PODER DA SALVAÇÃO COMPARTILHADA 

§ Com base no texto de Mateus 5:13-16, na sua opinião o que é “ser sal” e o que é 
“ser luz”? Comente! 

§ Isto acontecerá de forma automática ou exigirá uma ação, uma atitude minha? 
 
CONCLUSÃO: 

§ A grandeza e o poder da salvação se revelarão em mim, à medida em que eu me 
dedicar a conhecer a Jesus, e me permitir ser moldado pelo Espírito Santo. Com base 
nesta afirmação, que decisão você precisa tomar hoje?  

§ Existem áreas na sua vida que precisam receber mais atenção no processo de 
salvação e santificação? 
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Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Ninguém melhor que você Líder, para conhecer a realidade de sua Célula. Então lembre que tem total 

liberdade para elaborar mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas desde que 
permaneçam no objetivo da mensagem.  

	
	

Esboço do sermão: 
	

O PODER DA SALVAÇÃO 
# Filipenses 2: 12-18 # 

 
“Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora 
na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês 
tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para 
que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e 
depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia 
de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo 
derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, 
estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres, e regozijem-se comigo.” (Filipenses 2:12-
18) 
 
INTRODUÇÃO 

O que é salvação? Qual o seu propósito?  
• Salvação e Propósito: Liberdade e Adoração 
• Mark Twain disse: “Poucas coisas são mais difíceis de suportar do que o incômodo do bom 

exemplo” 
• Admirar uma pessoa pode produzir inspiração, mas não produz capacitação ou mudança. 
• Paulo apresenta Jesus como exemplo, sua encarnação, sua humilhação e sua glorificação, 

tudo com o propósito de nos salvar. 
• O exemplo de Cristo não salva, mas pode nos levar a fé salvadora. 
• A salvação tem um propósito: levar o homem de volta para o jardim de Deus. 

 
I. É PRECISO ENTENDER E REVELAR O PODER QUE A SALVAÇÃO NOS TRAZ 

"Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no 
Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o 
mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas 
humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, 
mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus” (Filipenses 2:1-5) 

 

1. A salvação traz unidade ao Corpo de Cristo 
"Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam 
completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o 
esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como 
a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só; há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só 
Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.” (Efésios 4:1-6) 

2. Motivações equivocadas geram riscos e perigos à unidade da Igreja  
“Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si 
mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.” (Filipenses 
2:3-4) 
• Não há como produzir o melhor para Deus sem a unidade do Corpo. 
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3. Cristo é o segredo de uma vida em unidade – Sua humilhação e amor 
"Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus” (Filipenses 2:5) 
• Humildade é ter e revelar uma perspectiva correta de si mesmo. 

"Pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais 
elevado do que deve ter; mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da 
fé que Deus lhe concedeu.” (Romanos 12:3) 

 
II. A SALVAÇÃO É O PONTO DE PARTIDA E NÃO O FINAL 

"Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais 
agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor” (Filipenses 2:12) 

 

1. Somos salvos pela fé, Cristo é o fundamento da salvação! 
“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, 
para que ninguém se glorie.” (Efésios 2:8-9) 
• Salvação precisa ser recebida 

“Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de 
Deus,” (João 1:12)  
“Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram 
redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso 
sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito” (1 Pedro 1:18-19) 

2. Salvação produz segurança a respeito do futuro. 
"Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus” (Romanos 8:1) 
 

Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a 
seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas 
as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os 
condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede 
por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou 
nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: "Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias; somos 
considerados como ovelhas destinadas ao matadouro". Mas, em todas estas coisas somos mais que 
vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos 
nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem 
qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso 
Senhor. (Romanos 8:31-39) 
• Jesus é a garantia da salvação 

Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão; ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, 
que as deu para mim, é maior do que todos; ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. (João 10:28-
29) 

3. Salvação precisa ser desenvolvida. Cada crente precisa se esforçar no processo do 
aperfeiçoamento. 
“E	Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais 
agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor” (Filipenses 2:12) 
“Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem santidade ninguém verá o Senhor.” 
(Hebreus 12:14) 
• Desenvolver significa esforço contínuo e rigoroso. Uma vez salvo por Cristo, o cristão 

precisa se esforçar para uma vida de santidade. 
• Warren W. Wiersbe diz: ”Esse verbo (desenvolver) significa trabalhar até o final, até 

consumar o propósito. É como trabalhar em uma mina, extraindo o máximo do ouro. É 
como trabalhar em uma lavoura, buscando colher o máximo possível.” 
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III.  O PODER DA SALVAÇÃO COMPARTILHADA 
• Ser testemunha; ser sal e luz. 

"Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto 
para ser jogado fora e pisado pelos homens. "Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade 
construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. 
Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz 
de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos 
céus." (Mateus 5:13-16) 

 

1. Salvação produz relacionamentos fortes e saudáveis. Somente quem for salvo revelará 
amor aos perdidos. 
“para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração 
corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo,” (Filipenses 2:15)  

2. Aquele que foi salvo irá revelar uma fidelidade inegociável 
“retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me 
esforçado inutilmente.” (Filipenses 2:16) 

 
 
CONCLUSÃO: 

A GRANDEZA E O PODER DA SALVAÇÃO 
• Não é viver uma religião ou religiosidade. 
• É	viver como LUZ, oferecendo direção aos perdidos. 
• Receber a salvação é ter certeza do futuro, de uma vida na eternidade. 

 
 

 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


