Quadriênio 2022-2026

Filipenses 1:21

“Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro”.
Filipenses 1.21

Na carta a Filipos, Paulo traz uma mensagem de alegria aqueles irmãos.
Mesmo estando preso, a carta é chamada carta da alegria e traz essa mensagem,
de que quer pela vida, quer pela morte o importante é que Cristo fosse
engrandecido.
Paulo estava alegre pois a sua prisão estava trazendo engrandecimento para
o reino de Deus. Para ele o importante é que pessoas fossem levadas a
reconhecer a grandeza de Cristo. Tanto na vida quanto na morte, Cristo ocupava
lugar de tamanha importância para Paulo, que ele chega a dizer que consideraria
todas as coisas como lixo para ganhar a Cristo. Desta forma, os sofrimentos de
Paulo também se tornaram insignificantes.
Paulo sofreu açoites, apedrejamento, naufrágio e até mesmo foi dado como
morto. Mesmo assim, chamou tudo isso de “leves e momentâneas tribulações” (2
Coríntios 4.17) porque para ele o viver era Cristo. Mas Paulo vivia um dilema,
gostaria de deixar essa vida e estar com Cristo (Filipenses 1.23) mas por causa da
igreja e dos Irmãos era necessário que ele continuasse a viver. Para ele tudo era
CRISTO, tanto viver quanto morrer.
Mas e quanto a nós? Vivemos tempos muito mais fáceis, num país onde podemos
declarar nossa fé publicamente. Por que então nosso viver não reflete a Cristo?
Ao dizer que o viver é Cristo, tudo em nossas vidas deve ser influenciado por essa
verdade. No falar, ouvir e agir, tudo deve refletir a Ele. Devemos refletir ao Senhor
no nosso serviço, ou seja, viver é Cristo, também significa servir e amar a igreja.
Viver é Cristo, implica que tenhamos uma mudança na nossa maneira de ver o
mundo e na maneira como nos relacionamos com Ele. Que possamos, com todas
as nossas forças, buscar refletir a glória de Cristo em tudo que fizermos.

- Porque para mim, o viver é Cristo, quando declaramos:

- Ao mestre sejamos fiéis, dizemos que existimos para ADORÁ-LO,

- Nas trevas sejamos luz, somos chamados para RESPLANDECÊ-LO,

- Nas lutas sejamos fortes, devemos TESTEMUNHÁ-LO em meio as dificuldades

- Ser vindo ao Senhor Jesus, ou seja, vivemos para SERVIR a Cristo.
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