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Os interesses de Cristo 

Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta 

animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse 

sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de 

Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho 

do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo 

me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. 

(Filipenses 2.19-24). 

ESTUDO 
Paulo escreveu essa carta dentro da prisão. É uma carta que confronta a fragilidade da 

igreja. Um prisioneiro livre comunica muito para nós. Paulo escolheu as suas prisões (Atos 20.22-

23). É sempre uma questão de escolha e escolhas trazem consequências. (Pergunta 1,2). 

Paulo tinha os interesses de Cristo acima dos seus interesses. Nós falamos sobre aquilo que 

temos interesse, que estamos cheios (Pergunta 3).  

Lucas 9.23-24, o evangelho é um chamado a uma perda, a uma prisão. A questão é: por 

qual causa estou disposto a me consumir? (Pergunta 4). 

2 Timóteo 2.15, existem obreiros aprovados e outros que não são. Às vezes Deus nos 

permite passar por situações porque Ele quer ver nossa fé fundamentada. Esses lugares revelam a 

consistência da nossa fé. (Pergunta 5). Desistir é abrir mãos dos interesses de Deus. Deus conta 

com filhos genuínos que vão responder ao seu chamado.  

O que são os interesses de Cristo:  

1. Ter um espírito semelhante a Cristo. “Eu imito a Cristo e Timóteo me imita". 

(Pergunta 6). 

2. O interesse de Cristo é que todas as pessoas conheçam a verdade! (2 Timóteo 

2.4). 

3. Alguém que se importa com os outros mais do que a si mesmo (1 Timóteo 4.16). 

Cuidar de você não impede que você cuide de outras pessoas também. 

(Pergunta 7). 

PERGUNTAS 

1. O que é liberdade?  

2. Você acredita que as consequências de andar com Jesus são boas? Então por que 

frequentemente não escolhemos andar com ele? 



 
 

3. Analisando seu círculo social e suas últimas conversas, qual é o seu assunto mais 

recorrente? 

4. O que o Evangelho nos faz perder? 

5. É do interesse de Deus que nós venhamos a passar por dificuldades? 

6. Como o discipulado pode nos aproximar dos interesses de Cristo? 

7. Como saber se eu tenho os interesses de Cristo? 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
Chá de Mulheres (Tema: Mulheres Posicionadas) - 06/03 às 17h. 
 
 
*A PARTIR DO DIA 14/02 A SALINHA PARA AS CRIANÇAS VAI COMEÇAR A FUNCIONAR!  


