
FILIPENSES
A igreja em Filipos



FILIPOS

Importante 

cidade da 

MACEDÔNIA

nos séculos III e 

IV a.C.

Foi a primeira da 

Europa a receber 

um missionário 

cristão (At 16.6-

40), no séc. I 

d.C. 



Atualmente, as ruínas da antiga cidade de 

Filipos estão localizadas na GRÉCIA, no 

sudeste da Europa

FILIPOS

TURQUIA

GRÉCIA

MAR MEDITERRÂNEO



Suposta cela onde o apóstolo Paulo teria 

ficado preso com Silas, em Filipos



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber como é possível colaborar com a

pregação do evangelho;

sentir motivação para colaborar com a

pregação do evangelho;

agir em obediência a Deus, colaborando

com a pregação do evangelho e

evidenciando a graça divina nos

relacionamentos com os irmãos.



1. A obediência de Paulo (At 16.6-10)

Paulo teve a visão do homem

macedônico, que implorava “passa à

Macedônia e ajuda-nos”(At 16.9).

Ele não teve nenhuma dúvida de que o

Senhor o “havia chamado para lhes

anunciar o evangelho” (At 16.10).

I. Pano de fundo (At 16.6-40)



Aplicação para hoje

O Senhor tem chamado você ou sua

igreja para iniciar ou apoiar um

trabalho do Reino num bairro da

sua cidade ou mesmo em um lugar

mais distante? O avanço do

evangelho também tem a ver com

sua obediência? (cf. Mt 9.35-38)



2. A operação do Espírito Santo (At

16.11-34)

Paulo foi instrumento de Deus na vida

de várias pessoas:

a.Uma comerciante (Lídia – At 16.11-

15)

b.Uma jovem possessa (At 16.16-18)

c.Um funcionário do governo (o

carcereiro – At 16.19-34).

I. Pano de fundo (At 16.6-40)



3. A oposição da cidade (At 16.19-24)

A igreja de Filipos foi fundada em meio

a muita oposição do povo, lutas,

sacrifícios e sofrimentos.

Mesmo assim a igreja cresceu e Paulo

escreveu da prisão uma carta para ela

(cf. At 8.6-8).

I. Pano de fundo (At 16.6-40)



Aplicação para hoje

Reflita sobre a possibilidade de

pessoas se converterem pela

operação do Espírito através de

você e(ou) do trabalho

evangelístico-missionário da sua

igreja.



II. A saudação de Paulo (Fp 1.1-2)

1. Remetente da carta (v. 1)

•“Paulo e Timóteo, servos de Cristo”

2. Destinatário (v. 1)

• “A todos os santos em Cristo Jesus...

com os bispos e diáconos”

Que lições aprendemos aqui?



II. A saudação de Paulo 

(Fp 1.1-2)

3. Bases da nossa segurança eterna (v. 2)

a.“Graça” (cf. Ef 2.5,8)

b.“Paz” (cf. Rm 5.1; Ef 2.3)

“Estou  plenamente certo de que aquele que 

começou boa obra em vós há de completá-la

até ao dia de Cristo Jesus” (v. 6)



Aplicação para hoje

Como está a estrutura da sua igreja

local? Nela existe liderança bíblica?

Você é salvo? Qual é o fundamento

da sua resposta? A morte ainda o

amedronta? Por quê?



1. Características da oração (vs. 3-8)

a. Oração de gratidão

“Dou graças ao meu Deus” (v. 3)

• Como são as suas orações?

• Você só pede, pede e pede?

• Oração também é meio de gratidão.

• Seja grato a Deus!

III. A oração de Paulo (Fp 1.3-11)



1. Características da oração (vs. 3-8)

b. Oração abrangente

“por tudo que recordo de vós” (v. 3)

“súplicas por todos vós” (v. 4)

“pense de todos vós” (v. 7)

• Você ora por todos os irmãos da igreja?

• Ora pelo(s) pastor(es) e líder(es)?

• Ora pelas crianças e novos convertidos?

III. A oração de Paulo (Fp 1.3-11)



1. Características da oração (vs. 3-8)

c. Oração constante

“fazendo sempre súplicas por todos

vós” (v. 4)

• Sua oração é constante?

• Você persevera nas súplicas pelos

irmãos?

• “Ore sem cessar”! (1Ts 5.17)

III. A oração de Paulo (Fp 1.3-11)



1. Características da oração (vs. 3-8)

d. Oração com alegria

“fazendo sempre com alegria”  (v. 4)

• Para você, a oração é algo penoso, que

faz por obrigação?

• Você sente alegria ao entrar na presença

de Deus em oração?

• Tenha alegria na oração!

III. A oração de Paulo (Fp 1.3-11)



1. Características da oração (v.3-8)

e. Oração de recordação

“por tudo que recordo de vós”  (v.3)

“vos trago no coração” (v.7)

“saudade que tenho de todos vós” (v.8)

• Você tem saudade dos irmãos da igreja?

• Sente falta da convivência e da

comunhão?

• Recorde-se dos seus amados irmãos!

III. A oração de Paulo (Fp 1.3-11)



Aplicação para hoje

Você sente saudade dos membros

da sua igreja? Ficar afastado desse

convívio parece normal para você?

(cf. Hb 10.25)



2. Alvos da oração (vs. 9-11)

Paulo ora pelos crentes para que:

a. Seu amor transborde (v.9)

b. Seu amor seja cheio de conhecimento e

percepção (v.9)

c. Aprovem o que é excelente (v. 10)

d. Sejam sinceros e inculpáveis (v. 10)

e. Sejam cheios do fruto da justiça (v. 11)

f. Sejam para a glória e louvor de Deus (v. 11)

III. A oração de Paulo (Fp 1.3-11)



Aplicação para hoje

Quais são os assuntos que mais

aparecem em suas orações? Por

quem você costuma orar? Em sua

igreja, quais são os principais

motivos de oração?



Você quer ajudar a Igreja de Cristo 

crescer, como cresceu a igreja de Filipos?

Conclusão



• Obedeça quando

Deus o chamar para

colaborar;

• Evidencie a graça e a

paz de Cristo nos seus

relacionamentos;

• Ore constantemente

pela igreja do Senhor.

Conclusão


