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Filipenses 2.5-11

5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,

6. que, embora sendo Deus, não considerou que o 

ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se;

7. mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, 

tornando-se semelhante aos homens.

8. E, sendo encontrado em forma humana, 

humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à 

morte, e morte de cruz!



Filipenses 2.5-11

9. Por isso Deus o exaltou à mais alta 
posição e lhe deu o nome que está 
acima de todo nome,

10.para que ao nome de Jesus se dobre 
todo joelho, no céu, na terra e debaixo da 
terra,

11.e toda língua confesse que Jesus Cristo é 
o Senhor, para a glória de Deus Pai.



Versículo-chave

Ninguém tem maior amor do 

que aquele que dá a sua 

vida pelos seus amigos.

João 15:13



Quem é o 

homem?



Autonegação

A ordem

•Mt 16.24

• Lc 14.26-27

•A morte do 
nosso ego

O exemplo

• Jesus é o 
nosso maior 
exemplo de 
autonegação

O incentivo

•Morte legal

•Morte moral

Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém 

quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a 

sua cruz e siga-me.                            Mateus 16:24



Afirmação própria

 Jesus afirmou o valor do ser humano

 O ensino de Jesus sobre o valor das pessoas: Mt 6.26

 A atitude de Jesus para com as pessoas

 A missão de Jesus



Amor autossacrificial

O que posso sacrificar para melhor servir 

ao Senhor e ao próximo?

O exemplo de Cristo deve afetar nossa 

atitude



Esferas de serviço

No lar Na igreja No mundo



Próxima aula – 08 de março de 2020:

Amando nossos inimigos

QUE DEUS NOS ABENÇOE


