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Intodução
Paulo escreveu a carta aos filipenses quando estava preso. Não há como ter certeza sobre o local da
prisão, mas provavelmente foi no período quando o apóstolo estava preso na cidade de Roma, por volta
do final de 61 d.C. Filipos recebeu este nome por conta de Filipe, pai de Alexandre o Grande.
A Igreja de Filipos era composta basicamente por gentios convertidos. Os temas que surgem na carta
são a alegria e preocupação de Paulo. A gratidão que tem por conta da parceria no ministério e na vida.
Os filipenses enfrentava perseguições, falsos ensinamentos na Igreja, além de conflitos dentro do
ministério local.
Autoria
1.1: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos
que vivem em Filipos.
a. Paulo se apresenta aos seus leitores
b. Paulo inclui toda a Igreja como público que deveria ler a carta.
Qual é a relação de Paulo, como pastor, com a Igreja? (1.3-11)
a. Recordação saudável (3)
b. Ora pelos filipenses (4)
c. Reconhece o envolvimento da Igreja na cooperação com a causa do evangelho (4)
d. Os traz no coração (7)
e. Tem saudades (8)
O que Paulo espera da Igreja? Qual é o conteúdo de sua oração?
a. Perseverança e preservação : Aquele que começou boa obra em vós há de completála até ao Dia de Cristo Jesus
i. Deus começou – Deus há de completar
ii. A perseverança dos santos depende tão somente da graça de Deus,
que pelo seu poder preserva os seus
iii. Em Cristo, os santos perserveram e também são preservados.
iv. Note: até AO dia de Cristo, ou seja, todos os dias, até que venha O
dia, o Senhor completa sua obra na vida daquele que crê.
b. A graça de Deus é global – mesmo de longe, participavam das lutas e das vitórias de
Paulo.
c. Que o amor aumente
d. Que a percepção e o conhecimento aumentem (maturidade e profundidade)
e. Que sejam excelentes, sinceros e inculpáveis até o Dia de Cristo
f. Que sejam cheios do fruto da justiça

Como o sofrimento de Paulo contribui para o avanço do evangelho?
a. O que acontece com Paulo contribui para o avanço do evangelho – Vida
cristã é testemunho diário (v.12-14)
b. Por causa do testemunho firme de Paulo, os irmãos falam sem medo, sobre
a fé e a Palavra de Deus.
c. O sofrimento produz discernimento – Dois grupos: O que proclamava por
inveja, e o que proclamava por amor. (15-18)
d. No final, o que importa é que Cristo seja proclamando, e é isso que trouxe
alegria ao coração de Paulo, e consequentemente da Igreja.
e. O que importa na vida, é que Cristo seja glorificado (19-21)
f. A presença de Paulo, e o seu testemunho, motiva os irmãos a
permanecerem firmes no Senhor (23-26)
Como deve ser a vida na Igreja?
a. Viver de modo digno (27)
b. Viver em unidade (27)
c. Viver corajosamente (28)
d. Temos a honra de sofrer por Cristo
e. Temos a honra de continuar o combate pela fé

