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“Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha
ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto
o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e
irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como
estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem
me esforçado inutilmente.” (Fl 2.12-16)
INTRODUÇÃO
Em nosso ciclo das Quatro Estações, chegamos à Estação do Crescimento (Janeiro, Fevereiro e Março). Depois de um ano
abençoador, em que alcançamos a marca de 12 supervisores, 59 Líderes e 67 Líderes em Treinamento, pastoreando 59 Células,
em 12 bairros de nossa cidade, 37 batismos, mais de 30 irmãos discipulados, mais de 60 alunos matriculados nos quatros cursos
do CFM. Cremos que esses não são simples números, são discípulos que semanalmente se reúnem para orar uns com os outros,
cuidar uns com os outros e juntos cumprirem a missão do IDE. Na Estação do Crescimento, temos como grande desafio
colocarmos em prática tudo que aprendemos nos últimos meses. É a época de testemunharmos com integralidade fora e dentro
de nossa comunidade. Nosso objetivo é fazer uma corrente de boas obras, entendendo, como ensinou nosso Mestre, que a alegria
de dar e fazer pelo próximo é maior do que a de receber. (Atos 20.35)
COMO DESENVOLVEREMOS NOSSA SALVAÇÃO?
Este grande desafio, feito pelo apóstolo Paulo, só é possível por causa de Cristo. Ele é exemplo disso (Fl 2.4-11) e o maior
desejoso para que isso aconteça. Como, então, podemos desenvolver nossa salvação?
 Entenda a IMPORTÂNCIA desse desafio
A igreja de Filipos tinha vivido autenticamente o Evangelho de Cristo: “como sempre vocês obedeceram não apenas na minha
presença, porém muito mais agora na minha ausência” (v.12). Mas Paulo, agora distante, chama-os para um compromisso ainda
maior: andar como Jesus andou (Fl 2.4-5). Para o apóstolo, desenvolver a salvação é seguir a Cristo como modelo, humilhandose, esvaziando-se e servindo (Fl 2.5-11).
 Tenha temor e tremor diante da graça
Olhando para a obra de Cristo, Paulo chama os filipenses para uma consciência clara desse desafio, por isso a necessidade de
“temor e tremor” (v.12). Lembre-se do que Cristo fez por você e ponha em ação esse milagre que é sua vida. Trilhando esse
caminho você sempre vencerá o desânimo, a murmuração e os dardos do diabo que nos levam ao questionamento quanto ao nosso
serviço no Reino (v.14).
 Deixe a ação de Deus fluir em sua vida
O Deus que operou em sua vida quer agir através de você. Ele opera sua vontade em nossos corações e através da vida dele deseja
que sua vontade seja nossa vontade (v.13). A vontade dele é que a vida de cada cristão seja um canal para transformação de outras
vidas com “o realizar(dele), de acordo com a boa vontade dele” (v.13).
 Mostre ao mundo a possibilidade de mudança
A igreja de Filipos foi desafiada para desenvolver sua salvação “no meio de uma geração corrompida e depravada” (v.15). Este
verso nos chama para o grande desafio do pós salvação, porque quando estamos no culto, na célula, no acampamento, cercado
por outros irmãos, sempre somos inspirados e inspiramos. Mas nossa grande missão é iluminarmos fora desses ambientes e diante
das dificuldades, mostrando sempre a este mundo a possibilidade da mudança, como foi o caso de Lídia, comerciante rica que se
transformou em uma sustentadora do Evangelho (At 16.14-15); a jovem possessa que foi liberta (At 16.17-18); o carcereiro
violento que iria acabar com a própria vida, mas foi transformado em uma pessoa misericordiosa e salvo com toda sua família
(At 16.27-34).
CONCLUSÃO
O que podemos fazer para mostrar e desenvolver a mudança que Cristo fez em nossas vidas? Como as pessoas veem a nossa vida
em casa, na nossa comunidade, no trabalho, na escola, na faculdade, no condomínio ou no bairro? Dedique-se à intercessão por
aqueles que estão enfermos. Se possível, visite-os. Sirva com amor aos outros, dê a preferência, abençoe seus vizinhos, colegas
de trabalho e de faculdade, através de ações de respeito, compaixão e serviço.

