
FILIPENSES
Alegria na situação em que 

nos encontramos



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber que os acontecimentos estão

debaixo da soberania de Deus;

sentir alegria nas provações,

submetendo-se à vontade do

Senhor;

agir com fé na palavra de Deus, o

qual trabalha em nossa vida

também durante os sofrimentos.



Introdução

Quando escreveu a carta aos

Filipenses, durante sua primeira

prisão em Roma, Paulo estava

preso em casa, acorrentado a um

soldado da guarda imperial. Não era

uma situação fácil! Mas em meio a

tudo isso, Paulo pôde escrever:

“Com isto me regozijo, sim,

sempre me regozijarei” (Fp 1.18).



1. A injustiça das cadeias (v. 13)

Por três vezes, Paulo teve sua

inocência declarada:

a. O comandante Cláudio: At 23.29;

b. O governador Festo: At 25.25; e

c. O rei Agripa: At 26.31-32.

I. Os sofrimentos que Paulo

enfrentou (Fp 1.12-18)



2. A inveja de colegas (vs. 15-18)

Alguns aproveitavam a situação de

Paulo para exercer a primazia na

igreja.

Estavam tentando obter vantagens

pessoais a custo do sofrimento de

Paulo.

I. Os sofrimentos que Paulo

enfrentou (Fp 1.12-18)



Aplicação para hoje

Você já se sentiu injustiçado?

Como você reagiu?

A maturidade cristã de Paulo o

fez se regozijar pelo fato do

evangelho ser anunciado

mesmo por motivações erradas.

Como você analisa essa atitude

do apóstolo?



II. As bênçãos que Paulo 

experimentou (Fp 1.12-26)

1. Na guarda pretoriana (v. 13)

2. Na igreja (v. 14)

3. Na sua própria vida (vs. 19-26)

a. A difícil escolha: morrer ou viver? Paulo

não sabe o que desejar (vs. 21-22);

b. Paulo confessa seu desejo (v. 23), mas

prioriza a necessidade do reino (vs.

24-26).



Aplicação para hoje

Durante os sofrimentos, você

consegue ver Deus produzindo

maturidade cristã em sua vida?

A ideia que Paulo tem da morte

é a mesma que você tem?

As necessidades do reino

estão acima de seus desejos?



Paulo nos dá uma palavra de exortação

em três tempos:

1. No passado: seus sofrimentos, que

foram usados “para o progresso do

evangelho” (vs.12-14);

2. No presente: seu regozijo, apesar

das circunstâncias (vs.15-18); e

3. No futuro: seu dilema, estar com

Cristo ou com a igreja (vs.19-26).

Conclusão


