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Intodução
Hoje vamos estudar o Filipenses 2. São quatro momentos distintos neste capítulo.
a. Exortação ao amor fratenal
b. O exemplo de Cristo na humilhação
c. O desenvolvimento da salvação
d. Paulo e seus companheiros de ministério – Timóteo e Epafrodito

O AMOR FRATERNAL ENTRE OS IRMÃOS – 2.1-4
Quais são os fatores que devem existir no relacionamento entre os irmãos?
a. Exortação em Cristo
b. Consolação de amor
c. Comunhão do Espírito
d. Entranhados afetos
e. Misericórdias
Como deve ser o caminhar dos irmãos?
a. Pensar a mesma coisa
b. Ter o mesmo amor
c. Unidos de alma
d. O mesmo sentimento
Como devem ser as ações dos irmãos?
a. Não agir por partidarismo
b. Não agor por vanglória
c. Agir humildemente – o outro é melhor que eu.
d. Não tenha em vista o que é seu, mas o que é do outro.
O EXEMPLO DE CRISTO EM SUA HUMILHAÇÃO – 2.5-10
O mesmo sentimento que esteve em Cristo, deve estar no coração dos filhos de Deus. Esta é a ligação
entre o amor fraternal, que deve haver nas relações interpessoais, com a graça de Deus que nos
capacita a viver desta forma.
Qual foi a atitude de Jesus?
a. Não julgou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus.
b. Esvaziou-se
c. Assumiu forma de servo
d. Obediência até a cruz

Qual foi a recompensa?
a. Deus o exaltou
b. Nome acima de todo nome
c. Todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor.
O DESENVOLVIMENTO DA SALVAÇÃO – 2.12-18
Como devemos trabalhar o aspecto da salvação em nossas vidas? O que significa desenvolver a
salvação? Como crescer na fé?
a. Com obediência – temor e tremor
b. Deus efetua sua vontade em nossas vidas
c. Sem murmuração
d. Sem contendas
e. Com irrepreensibilidade e sinceridade
f. Preservando a Palavra
g. Alegrando-se com o testemunho uns dos outros
PAULO E SEUS COMPANHEIROS DE MINISTÉRIO – TIMÓTEO E EPAFRODITO
a. Timóteo
a. Tem a confiança de Paulo
b. Trará informaçõs dos filipenses
c. Timóteo cuidará dos interesses da Igreja e de Cristo, e não dos dele mesmo
d. O caráter dele é aprovado – Serviu a Paulo como um pai
b. Epafrodito
a. Enviado primeiro
b. Cooperador
c. Companheiro de lutas
d. Mensageiro
e. Auxiliar
f. Tinha saudades – estava doente e foi curado, queria ve-los para testemunhar
c. Qual deve ser a atitude da Igreja
a. Receber no Senhor
b. Honrar homens como Epafrodito
i. Por causa de Cristo quase morreu
ii. Deu a vida para socorrer a Igreja e a Paulo

