
Filipenses 3.12-16 

A Perfeição na Vida Cristã 

  

12      
Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição; mas prossigo para 

conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. 

13      
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa faço: esquecendo-me 

das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, 

14      
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 

15      
Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento; e, se, porventura, pensais 

doutro modo, também isto Deus vos esclarecerá. 

16      
Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. 

  

Mensagem Central:   O crente, aperfeiçoado pela justificação em Cristo, deve buscar durante 

toa a sua vida o aperfeiçoamento do seu modo de viver. 

  

3 requisitos necessários ao aperfeiçoamento da vida cristã 

  

1. Ter uma visão adequada e humilde de si mesmo (12,13a) 

Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito 

varão, capaz de refrear também todo o corpo (Tg 3.2). 

8
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a 

verdade não está em nós.
9
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 

nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
10

Se dissermos que não temos 

cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós (1Jo 1.8-10). 

  

2. Não se fiar no passado de modo a não prosseguir crescendo (13b) 

Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos 

levar para o que é perfeito, não lançando, de novo, a base do arrependimento de obras 

mortas e da fé em Deus (Hb 6.1). 

  

3. Atender ao chamado de Deus com esperanças na vida eterna (14-16) 

13
Entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, 

porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do 

Espírito e fé na verdade,
14

para o que também vos chamou mediante o nosso 

evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo (2Ts 2.13,14). 



Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de 

terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e 

fundamentar (1Pe 5.10). 

 


