
  

 

“Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa 
de Cristo”. 

Filipenses 3.7 Thompson 
 

Houve um tempo na vida do apóstolo Paulo que ele acreditava 

que satisfaria os requisitos de Deus pela observância de regras 
religiosas, mas mudou drasticamente de pensamento e 

comportamento quando conheceu Jesus Cristo. Passou a ver que o 
legalismo, a lista de coisas exigidas e proibidas, jamais alcançaria a 

real justiça. Você também acha que pode fazer algo para se justificar 
diante de Deus? 

  
Por mais diligentes que são os nossos esforços, não nos 

tornamos justos pelos nossos próprios esforços. Somente em Jesus 
Cristo vemos o plano de Deus para a justificação do homem.  

  
Paulo renuncia tudo aquilo que só tinha o poder de lhe tornar 

vaidoso, presunçoso ou orgulhoso, a favor da fé em Cristo. Não é só 
renunciar o vicio, a vida de devassidão, a corrupção, e outras coisas 

do gênero, mas também renunciar aqueles “rituais” que comumente 

diríamos que é “bom”! 
  

Aprendemos com o apóstolo Paulo que toda aquela disciplina, 
zelo, que agora chamamos de religiosidade, não agradava a Deus, 

era mero materialismo e satisfação própria. Percebe? Era algo 
relativamente “bom”, mas que nada tinha a ver com o Senhor Deus. 

  
O que é lucro e o que é perda para você? Essa pergunta nos faz 

verificar onde está o nosso verdadeiro objetivo! Uma vida voltada 
somente para si própria, certamente ignora os direitos de seu 

próximo. Lembre-se que Jesus se esvaziou e assumiu a forma de 
homem para cumprir o propósito de Deus em nos livrar da morte. É 

essa informação que precisa descer para o coração e se tornar 
conhecimento, somente isso te dará condições de ver melhor o que é 

verdadeiramente valoroso.  

 
Pense Nisto 

 
Você se alegra com o sucesso do outro? Ou só com o seu próprio 

crescimento? Este é apenas um ponto de começo. Identifique hoje 
mesmo quais são as decisões feitas com base no Senhor Jesus Cristo! 

Saia de si mesmo e compartilhe do Amor de Cristo. 
 

Ore 
 



  

“Soberano Deus a Tua Graça revelada em Cristo Jesus me 

constrange! Tenha misericórdia de mim Senhor, pois sou fraco e me 

perco tentando atender minha própria ganância. Ajuda-me a ir além, 
ir aonde Teu Espírito Santo deseja me levar para que eu cumpra com 

o Teu propósito e não o meu. Por Jesus. Amém” 
 

Fonte: Hagton 
www.umbet.org.br 
 

http://www.umbet.org.br/

