
Filipenses 3.1-3 

O Alerta Contra os Falsos Obreiros 

  
1        

Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim, não me desgosta e é segurança para 

vós outros que eu escreva as mesmas coisas. 
2        

Acautelai-vos dos cães! Acautelai-vos dos maus obreiros! Acautelai-vos da falsa circuncisão! 
3        

Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em 

Cristo Jesus, e não confiamos na carne. 

  

  

Mensagem Central:  As ameaças ao cristianismo rondam o povo de Deus e exigem exortações 

adequadas. 

  

3 aspectos do alerta contra os falsos obreiros 

  

  

1. A razão do alerta (v.1) 

  
2 
Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações,

3 
sabendo 

que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
4 
Ora, a perseverança 

deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes (Tg 1.2-4). 

  

  

2. O objeto do alerta (v.2) 

  

Os judeus costumavam se referir aos gentios como cães (IRONIA NAS PALAVRAS DE PAULO): 

  
27 

Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom 

tomar o pão dos filhos e lançá-lo aoscachorrinhos.
28

Ela, porém, lhe respondeu: 

Sim, Senhor; mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das 

crianças (Mc 7.27,28). 

  

Identidade dos “cães” na argumentação de Paulo: 

  
14 

Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras [no sangue do Cordeiro], para 

que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas.
15 

Fora ficam 

os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e 

pratica a mentira (Ap 22.14,15). 

  

Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em 

ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores (Mt 7.15). 

  



  

3. A motivação do alerta (v.3) 

  
5 
Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé.

6 
Porque, em 

Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum, mas a fé que atua pelo 

amor (Gl 5.5,6). 

 


