


Epafrodito,

um companheiro de lutas 



Alvo da Lição
O aluno será capaz de

Saber Entender que, no serviço que prestamos ao

Reino de Deus, devemos promover o que é do

outro (abnegação);

Sentir Desejar servir e abençoar a vida alheia; e

Agir Identificar o que é útil e aprovado por Deus

para colocar em prática em favor do próximo.



 Quem foi Epafrodito?

 Cristão que muito serviu a Paulo no ministério;

 Era gentio, natural de Filipos (colônia romana na

Macedônia);

 Membro da igreja em Filipos (Lídia; a jovem que

ficou possessa; o carcereiro e sua família – At 16.11-

40)

Obs.: não confundi-lo com Epafras (Cl 4.12)

Introdução



I. Companheiro, irmão e cooperador
(Fp 2.25)

 O Reino de Deus requer pessoas dispostas a servir.

Então disse aos seus discípulos: "A seara é grande, mas 

os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da 

seara que envie trabalhadores para a sua seara".

(Mt 9:37-38)



 Paulo ficou preso por 2 anos em Roma (At 28.30-31);

 A igreja de Filipos enviou Epafrodito para receber

notícias sobre Paulo e levar oferta a ele (At 4.18);

 Os filipenses eram fiéis no seu compromisso,

enquanto outras igrejas falhavam (Fp 4.10, 14-16);

 A oferta: “aroma suave, um sacrifício aceitável e

agradável a Deus” (Fp 4.18).

I. Companheiro, irmão e cooperador
(Fp 2.25)



Aplicação

Sua igreja cumpre fielmente os

compromissos assumidos com os

obreiros (pastores, missionários etc.)?



II. Um ministério sacrificial (Fp 2.26-27)

 Será que esse exemplo nos inspira hoje?

 A viagem até Roma era longa (c. 40 dias), penosa e

perigosa;

 Epafrodito adoeceu gravemente;

 Arriscou a vida em favor do Reino de Deus (v. 30);

 Paulo pediu: “...o recebam no Senhor com grande

alegria e honrem a homens como este” (v. 29).



Aplicação

Qual o seu sentimento e a sua atitude

em relação àqueles que se afadigam

na seara do Senhor?



III. Preocupação mútua (Fp 2.26, 28)

 Se não houver amor, tudo é vão (1Co 13).

 A igreja de Filipos ficou preocupada com Epafrodito;

 Epafrodito ficou angustiado por causa dos filipenses;

 Paulo promove o reencontro deles para alívio de

todos;

Obs.: a carta aos filipenses provavelmente foi enviada

por meio de Epafrodito.



Aplicação

Em sua igreja, existe sincero amor

fraternal e preocupação com o bem-

estar dos irmãos, sobretudo dos

obreiros?



Apesar de pouca informação sobre Epafrodito, muito 

podemos aprender com ele. O cooperador de Paulo fez o 

serviço para Deus sem se deixar intimidar pelos riscos e 

confiou sua vida nas mãos do Senhor, que nos fez a 

gloriosa promessa de nos acompanhar até o fim da 

jornada (Mt 28.20). 

Conclusão

Deus não está interessado somente na quantidade, mas 

na qualidade do serviço prestado a Ele

(Rm 12.1; Jr 48.10).


