
FILIPENSES
Alegria com quem 

convivemos



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber os exemplos de humildade de

Cristo e de abnegação de Timóteo

e Epafrodito;

sentir alegria no convívio com os irmãos

e no progresso espiritual da igreja;

agir a favor da unidade da igreja,

humilhando-se e doando-se ao

serviço cristão.



“estejais firmes em um só espírito, como 

uma só alma, lutando juntos”

(Filipenses 1.27)

“penseis a mesma coisa, tenhais o 

mesmo amor, sejais unidos de alma, 

tendo o mesmo sentimento”

(Filipenses 2.2)



Não há dúvida de que nossa alegria

depende dos relacionamentos com as

pessoas com quem vivemos.

Será que, em nossa igreja, nós sentimos

a verdadeira unidade do Espírito?

Introdução



1. Oposição de fora (1.27-30)

“Que em nada estais intimados pelos

adversários” (1.28)

• Para enfrentar o inimigo lá fora, os

membros precisam ficar bem unidos

“firmes em um só espírito, com uma só 

alma, lutando juntos pela fé evangélica” 

(1.27; cf. Mt 12.25)

I. Tensões que Paulo notou

(Fp 1.27-2.4)



Muitas vezes, a igreja evangélica fica

tão dividida que não tem força para

enfrentar o verdadeiro inimigo lá fora.

Será que isso tem acontecido com nossa

igreja?

I. Tensões que Paulo notou

(Fp 1.27-2.4)



2. Carnalidade de dentro (2.1-4)

“Nada façais por partidarismo ou

vanglória” (v. 3)

“Havendo entre vós ciúmes e

contendas” (1Co 3.3)

I. Tensões que Paulo notou

(Fp 1.27-2.4)



2. Carnalidade de dentro (2.1-4)

a. Qual a solução para essa atitude? (v. 1)

• Estarmos em Cristo

• Unirmo-nos no amor de Deus

• Preservarmos a comunhão do Espírito

• Permanecermos na afeição e misericórdia

I. Tensões que Paulo notou

(Fp 1.27-2.4)



2. Carnalidade de dentro (2.1-4)

b. Quais serão os resultados? (v.2)

• Pensaremos a mesma coisa

• Teremos o mesmo amor

• Seremos unidos de alma

• Teremos o mesmo sentimento que houve

em Jesus Cristo.

I. Tensões que Paulo notou

(Fp 1.27-2.4)



Aplicação para hoje

Por que as divisões dentro da igreja

impedem o crescimento dela?

“Unidade não é alcançada quando

se é parecido. A unidade é

alcançada quando temos o mesmo

propósito”. O que você acha dessa

frase?



II. O exemplo divino que Paulo

mostrou (Fp 2.5-11)

Jesus estava na posição de Deus e passou

para a posição de escravo. Essa mudança

radical aconteceu pela própria vontade de

Cristo – foi ele que, de livre vontade, se

humilhou.



1. Seis graus de descida na humilhação

do Filho de Deus (2.6-8)

a.“se esvaziou”

b. assumiu a forma de servo;

c. tornou-se semelhante a homens;

d. “se humilhou”;

e. “obediente até à morte”;

f. “morte de cruz”

II. O exemplo divino que Paulo

mostrou (Fp 2.5-11)



2. A exaltação do Filho do Homem (2.9-11)

a. “Deus o exaltou sobremaneira”

b. Deus “lhe deu o nome que está acima 

de todo nome” (cf. At 4.12)

“todo joelho” e “toda língua” 

confessará que Jesus Cristo é o 

SENHOR!

II. O exemplo divino que Paulo

mostrou (Fp 2.5-11)



Aplicação para hoje

Como o exemplo da humilhação de

Cristo nos ensina em nosso

relacionamento com Deus e com o

próximo?



III. O resultado que Paulo 

esperava (Fp 2.12-18)

Paulo faz um apelo a respeito do nosso 

comportamento cristão:

1. Que haja progresso espiritual (vs. 12-13)

“desenvolvei a vossa salvação com

temor e tremor”

2. Que haja testemunho fiel (vs. 14-16)

“Fazei tudo sem murmurações nem

contendas”



Aplicação para hoje

Por que devemos desenvolver bem

a vida cristã, ser exemplo aos

demais irmãos e demonstrar nossa

gratidão a Deus? (Ler 2.15-16)

Uma das razões de um bom

testemunho: não murmurar, mas se

alegrar (vs. 17-18).



IV. Exemplos humanos que Paulo

apresentou (Fp 2.19-30)

1. Timóteo

Preocupação total com o bem-estar

das ovelhas (vs.19-24)

Você tem demonstrado interesse no

bem-estar das pessoas da igreja?



2. Epafrodito

Serviço sacrificial para o Senhor (vs. 25-

30)

Será que seu líder pode dizer de você o 

mesmo que Paulo falou de Epafrodito: 

“honrai sempre a homens como esse” (v. 29)?

IV. Exemplos humanos que Paulo

apresentou (Fp 2.19-30)



Você demonstra alegria em conviver com 

seus irmãos na igreja?

“Meu irmão, cooperador e companheiro 

de lutas“ (2.25)

Existe alguém na igreja que pode lhe 

chamar de “companheiro de lutas”?

De que maneira você luta junto à sua 

igreja ou junto a um irmão, como 

fizeram Timóteo e Epafrodito?

Conclusão


