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LIÇÃO 6
Tema:
– Quem domina a sua mente
Texto base:
– Filipenses 4=4-9
Entendendo o termo “século”:
– Começa no ano 01 e termina no ano 99, exemplo:
– Primeiro século da igreja: 1 -> 100, 101 -> 200, 1901 -> 2000 (século
20), 2001 -> 2100 (século 21)
– Em 1582 houve uma mudança no calendário gregoriano considerando o
ano “99” como final do século, exemplo:
– Primeiro século da igreja: 1 -> 99, 100 -> 199, 1900 -> 1999 (século
20), 2000 -> 2099 (século 21)
A carta de Paulo aos Filipenses:
–
–
–
–
–
–

Data: Entre 61 à 63 d.C (primeiro século)
Segunda viagem missionária de Paulo.
A cidade foi fundada por Filipe 2 (359 a.C), o pai de Alexandre o Grande.
Era uma das cidades mais importantes da Macedônia.
Paulo chega em Filipos em Atos 16.
Eventos de Atos 16 em Filipos:
". Paulo prega a beira do rio.
$. Paulo ganha Lídia para Jesus.
%. Paulo batiza Lidia.
&. Uma jovem com espírito de adivinhação foi liberta.
'. Paulo e Silas foram espancados em praça pública por que acabaram
com os lucros dos senhores da menina.
(. Paulo e Silas são presos.
). Paulo e Silas cantam e oram e um terremoto ocorre.
*. O carcereiro se converte com sua família e logo depois são batizados.
+. Paulo e Silas são postos em liberdade, mas Paulo exige uma desculpa.
",. Eles voltam para a casa de Lídia novamente.

Lugar de oração:
– Em Atos 16=13 Paulo procurava um lugar de oração:

– Paulo como judeu sabia que para formar uma sinagoga teria que ter
pelo menos 10 judeus.
– Caso não houvesse os 10, um lugar de oração deveria ser procurado
perto das águas, ao ar livre.
– Nesses locais, as mulheres se reuniam e estudavam as escrituras e
esperavam receber instrução de algum mestre judeu que porventura
passasse ali.
– Foi neste contexto que pregando Paulo ganhou Lídia para Jesus e ela
abriu a porta da sua casa para realizar os cultos.
– Paulo toda vez que viajava, procurava logo uma sinagoga para pregar
(Atos 17=1-3, Atos 13=13-16, Atos 18=1-4, Atos 18=19, Atos 13=5).
A igreja de Filipos:
– Não era uma igreja com tantos problemas.
– Não tinha tantas heresias, mas tinha algum problema raso desse tipo, pois
Paulo alerta o povo quanto a isso (Fp 3=2-11).
– Paulo cita duas mulheres que deviam ser ajudas, pois eram trabalhadoras
na obra de Deus (Fp 4=1-3). Aliás as mulheres eram muito influentes em
Filipos (como em Atos 16 Lídia aparece também como uma colaboradora).
– Paulo cita a necessidade de um coração com os corretos sentimentos e
uma mente com os corretos pensamentos (Fp 4=7).
– A Bíblia se preocupa mais com falsos ensinos, heresias e falsos mestres do
que do diabo.
Tópicos
– Qual foi o primeiro erro citado na Bíblia? O erro Teológico, de dizer algo que
Deus não disse (Gênesis 3=1-6).
– O sentimento em nós deve ser o mesmo de Jesus (Fp 2=5-11).
– Só pela oração (v. 6) alcançamos a paz com Deus em nosso coração (v. 7),
e então conseguimos pensar no que realmente devemos focar a mente (v.
8), e só depois então podemos por em prática o que temos aprendido (v.
9a) e aí Deus será conosco (v. 9b).
– A nossa mente ela é regenerada (Rm 7=25, Rm 12=1-2, 1 Co 2=16), mas o
corpo ainda aguarda uma regeneração (1 Co 15=44).
– O regozijo que só existe em Cristo e na sua vinda (Fp 4=4-5). O objetivo da
igreja é a vinda de Cristo, o resto é pequeno demais.
– Paulo estava presto e os crentes sendo perseguidos, mas tudo isso era
motivo de alegria, pois fomos chamados para este fim (Fp 1=29).
– A igreja só é igreja quando padece por Cristo. Se ninguém sofre pelo
evangelho, não é chamado de Cristão (Atos 11=19-26).
– Existe uma esperança e expectativa para a igreja de Cristo (Fp 3=17-21).
– Por que o hebraico se escreve da direita para a esquerda? Por que era com
a mão direita segurando a talhadeira e com a esquerda o martelo.

Como identificar uma seita:
– Introdução. O que é uma seita?
– Uma seita é uma variação, um desvio, uma mutação de uma doutrina.
– Tópicos:
". A seita usa além da Bíblia outros livros como regra, autoridade e
manual (1 Pedro 1=25).
". Sola Scriptura.
$. A seita coloca Cristo em posições diferentes da do filho de Deus e
verdadeiro Messias (1 João 4=14-15, João 14=6).
". Removem a divindade de Jesus, colocando ele como um profeta.
$. Enquanto para o evangelho é só Jesus e ponto final.
%. Algumas colocam em dúvida a pessoa de Jesus.
%. A seita diz que a salvação é por obras, tudo é por obras, por méritos,
enquanto que a Bíblia tira o mérito e disponibiliza a graça (Efésios
2=4-10).
". Se tem mais alguém ou alguma coisa é seita, pois Jesus é o único
caminho para a salvação.
&. As seitas dizem que fora daquele local físico não há salvação (2
Coríntios 11=3-4).
". Dizem ser exclusivos.
$. Enquanto os cristãos creem que qualquer um que se arrependa dos
seus pecados e creia em Jesus como Senhor e Salvador e se
batizar pode ser salvo, estes grupos dizem que somente os seus
membros podem ser salvos.
%. Algumas seitas dizem que os 144 mil são os membros da sua igreja
(Ap 7=4).
'. As seitas dizem ser a última novidade de Deus antes do fim dos
tempos ou dos últimos dias (1 Coríntios 3=11, 1 Timóteo 4=1-3, Atos
15=1-29, Gl 1=8).
". Deus já revelou tudo em sua palavra, não há novas revelações.
$. Eles dizem ter uma revelação oculta que só agora Deus revelou.
%. Eles dizem que um anjo ou um ser espiritual os revelou algo novo.

