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Introdução 



Por isso, logo o 
enviarei, para que, 

quando o virem 
novamente, fiquem 
alegres e eu tenha 

menos tristeza. 
Fp 2.28 



Pois, como já lhes disse 
repetidas vezes, e agora 
repito com lágrimas, há 
muitos que vivem como 

inimigos da cruz de 
Cristo. 

Fp 3.18 



Quanto a estes, o seu 
destino é a perdição, o seu 
deus é o estômago e têm 

orgulho do que é 
vergonhoso; eles só 

pensam nas coisas terrenas. 

Fp 3.19 



Sei o que é passar necessidade 
e sei o que é ter fartura. 

Aprendi o segredo de viver 
contente em toda e qualquer 

situação, seja bem alimentado, 
seja com fome, tendo muito, ou 

passando necessidade. 

Fp 4.12 



1º Motivo de alegria:  
Serviço a Deus 



3 Agradeço a meu Deus 
toda vez que me lembro 
de vocês. 4 Em todas as 

minhas orações em favor 
de vocês, sempre oro com 

alegria 
Fp 1 



por causa da 
cooperação que vocês 

têm dado ao 
evangelho, desde o 

primeiro dia até agora.   

Fp 1.5 



Deus é minha 
testemunha de como 

tenho saudade de 
todos vocês, com a 

profunda afeição de 
Cristo Jesus. 

Fp 1.8 



retendo firmemente a 
palavra da vida. Assim, no 

dia de Cristo eu me 
orgulharei de não ter 

corrido nem me esforçado 
inutilmente. 

Fp 2.16 



Contudo, mesmo que eu esteja 
sendo derramado como oferta 
de bebida sobre o serviço que 
provém da fé que vocês têm, o 
sacrifício que oferecem a Deus, 
estou alegre e me regozijo com 

todos vocês. 

Fp 2.17 



2º Motivo de alegria:  
Salvação pela graça 



Finalmente, meus irmãos, 
alegrem-se no Senhor! 

Escrever-lhes de novo as 
mesmas coisas não é 

cansativo para mim e é 
uma segurança para vocês. 

Fp 3.1 



Pois nós é que somos a 
circuncisão, nós que 

adoramos pelo Espírito de 
Deus, que nos gloriamos 

em Cristo Jesus e não 
temos confiança alguma 

na carne,   
Fp 3.3 



Alegrem-se 
sempre no Senhor. 
Novamente direi: 

alegrem-se!  

Fp 3.4 



Quero conhecer a Cristo, 
ao poder da sua 
ressurreição e à 

participação em seus 
sofrimentos, tornando-me 
como ele em sua morte. 

Fp 3.10 



3º Motivo de alegria: 
 Alcance da Palavra 



Quero que saibam, 
irmãos, que aquilo que 

me aconteceu tem 
antes servido para o 

progresso do 
evangelho.  

Fp 1.12 



Mas, que importa? O 
importante é que de qualquer 
forma, seja por motivos falsos 

ou verdadeiros, Cristo está 
sendo pregado, e por isso me 
alegro. De fato, continuarei a 

alegrar-me, 

Fp 1.18 



4º Motivo de alegria:  
Unidade da igreja  



Se por estarmos em Cristo, 
nós temos alguma 
motivação, alguma 

exortação de amor, alguma 
comunhão no Espírito, 

alguma profunda afeição e 
compaixão, 

Fp 2.1 



completem a minha 
alegria, tendo o 

mesmo modo de 
pensar, o mesmo amor, 

um só espírito e uma 
só atitude. 

Fp 2.2 



5º Motivo de alegria:  
Espírito de generosidade 



Alegro-me grandemente no 
Senhor, porque finalmente 

vocês renovaram o seu 
interesse por mim. De fato, 

vocês já se interessavam, mas 
não tinham oportunidade 

para demonstrá-lo.  

Fp 4.10 



11 Não estou dizendo isso 
porque esteja necessitado, pois 
aprendi a adaptar-me a toda e 

qualquer circunstância. 

 14  Apesar disso, vocês 
fizeram bem em participar 

de minhas tribulações.  

Fp 4 



Como vocês sabem, 
filipenses, nos seus 

primeiros dias no evangelho, 
quando parti da Macedônia, 

nenhuma igreja partilhou 
comigo no que se refere a 

dar e receber, exceto vocês;  
Fp 4.15 



pois, estando eu em 
Tessalônica, vocês me 
mandaram ajuda, não 
apenas uma vez, mas 

duas, quando tive 
necessidade.  

Fp 4.16 



Não que eu esteja 
procurando ofertas, 
mas o que pode ser 
creditado na conta 

de vocês. 
Fp 4.17 



Recebi tudo, e o que tenho é 
mais que suficiente. Estou 

amplamente suprido, agora que 
recebi de Epafrodito os 

donativos que vocês enviaram. 
Elas são uma oferta de aroma 

suave, um sacrifício aceitável e 
agradável a Deus 

Fp 4.18 



O meu Deus suprirá 
todas as necessidades 
de vocês, de acordo 

com as suas gloriosas 
riquezas em Cristo 

Jesus. 
Fp 4.19 



Conclusão:  
Alegria e valores 


