
Filipenses - A Alegria de Viver

Igreja Batista Cidade Universitária 1

FILIPENSES

A ALEGRIA DE VIVER

Professor: Vlademir Hernandes

vlademir@ibcu.org.br

Aula 2

O CENÁRIO DA REVELAÇÃO

Contexto Histórico,  Geográfico e 
Cultural

A Cidade de Filipos

A Cidade de Filipos Ruínas de Filipos
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Mercado

Ruínas de Filipos
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Ruínas de Filipos

Ruínas da Igreja em Filipos Prisão que Paulo ficou (At16:26)

Prisão - outro ângulo Via Egnatia
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Prisão que Paulo ficou (At16:26) Mosaico em homenagem a Paulo

A Cidade de Filipos

• Localizada às margens do rio Strymon –
Macedônia

• Localização estratégica – rota de Roma à Ásia 
Menor (Via Egnatia)

• Minas de ouro nas vizinhanças

A Cidade de Filipos

• O ouro atraiu Filipe II da Macedônia (Pai de 
Alexandre o Grande)

• Ele anexou a região em 356 aC

• Fortificou-a e renomeou-a de Krenides 
(pequenas fontes) para Filipos (cidade de Filipe)

A Cidade de Filipos

• Roma conquistou a Macedônia no 2º século aC, 
anexando-a

• Em 42 aC foi palco de uma das principais 
batalhas de Roma

• Forças de Antonio e Otaviano derrotaram os 
republicanos Brutus e Cassius

A Cidade de Filipos

• Era o fim da república e início do Império 
Romano

• O senado declarou Otaviano imperador em 29 
aC.depois que ele derrotou Antonio e Cleópatra 
na batalha de Actium em 31 aC.
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A Cidade de Filipos

• Antonio e Otaviano assentaram veteranos do 
exército lá

• Outros veteranos fizeram o mesmo 
posteriormente

• Isso concedeu-lhes status de Colônia Romana 
(deixam de ser província)

A Cidade de Filipos

• Como colônia, Filipos tinha os 
privilégios das cidades da Itália

• Cidadãos de Filipos eram Romanos

• Isentos de certos impostos

• Não submissos ao governo da província

A Cidade de Filipos

• Adotaram arquitetura e estilo de 
vestir-se de Roma

• Sua moeda tinha inscrições romanas

• Língua oficial – Latim

• Grego também era falado

A Igreja em Filipos

Origem e Características

A Igreja em Filipos

• Cidade sem sinagoga – população judia pequena 
(Paulo normalmente procurava sinagogas)

• 1ª igreja fundada por Paulo na Europa - 2ª 
viagem missionária - At 16:9-10

A Igreja em Filipos

• 2 conversões dramáticas deram início à igreja: 
Lídia (e família) e o carcereiro (e família) 
At 16:13-34

• Entre a igreja e Paulo havia uma profunda 
afeição
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Seus Problemas

• "Profundamente" pobres (2Co 8:1-5)

• Foram também perseguidos por causa de 
Cristo

• Atacados por falsos mestres

• Unidade ameaçada pelo 
desentendimento entre 2 mulheres 
influentes

Sua Generosidade

• Embora pobres, eram uma igreja 
generosa:

“E sabeis também vós, ó filipenses, que, no 
início do evangelho, quando parti da 

Macedônia, nenhuma igreja se associou 
comigo no tocante a dar e receber, senão 

unicamente vós outros;” 
(Fp 4:15 RA) 

Sua Generosidade

”Também, irmãos, vos fazemos 
conhecer a graça de Deus concedida 
às igrejas da Macedônia; porque, no 
meio de muita prova de tribulação, 

manifestaram abundância de alegria, 
e a profunda pobreza deles 

superabundou em grande riqueza da 
sua generosidade...”

Sua Generosidade

” Porque eles, testemunho eu, na medida 
de suas posses e mesmo acima delas, se 

mostraram voluntários, pedindo-nos, 
com muitos rogos, a graça de 

participarem da assistência aos santos. E 
não somente fizeram como nós 

esperávamos, mas também deram-se a si 
mesmos primeiro ao Senhor, depois a 

nós, pela vontade de Deus;”
(2Co 8:1-5 RA)

Sua Generosidade

“e, estando entre vós, ao passar 
privações, não me fiz pesado a 

ninguém; pois os irmãos, quando 
vieram da Macedônia, supriram o que 
me faltava; e, em tudo, me guardei e 

me guardarei de vos ser pesado.” 

(2Co 11:9 RA) 

A Igreja em Filipos

• Cerca de 50 anos depois da morte de Paulo, 
sua generosidade foi novamente relevante 
com outro pai da igreja – Inácio que passou 
por lá rumo ao seu martírio em Roma
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A EPÍSTOLA

Autoria, Data e Local de Escrita

Autoria, Data e Local

• Filipenses, Colosenses, Efésios e Filemon
– escritas da prisão em Roma ~ 61 dC
(At 28:16)

• Evidências (prisão):

–Alusão à Guarda Pretoriana – guarda-costas 
do imperador (1:13)

–Alusão à casa de César (4:22)

Autoria, Data e Local

• Evidências (prisão):

–Esperança de Liberdade (1:19)

–Pena de morte iminente (1:20-23)

Esboço

• Saudações de Paulo (1:1-11)

• Circunstâncias de Paulo (1:12-26)

• Exortações de Paulo (1:27-2:18)

–Ser Firme em Cristo (1:27-30)

–Ser Humilde como Cristo (2:1-11)

–Ser Luz para Cristo (2:12-18)

Esboço

• Companheiros de Paulo (2:19-30)

–Timóteo (2:19-24)

–Epafrodito (2:25-30)

• Advertências de Paulo (3:1-4:1)

–Contra o legalismo (3:1-16)

–Contra o mundanismo (3:17-4:1)

Esboço

• Alegria de Paulo (4:2-9)

• Gratidão de Paulo (4:10-20)

• Despedida de Paulo (4:21-23)
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SAUDAÇÃO

Fp 1:1-2

“Paulo e Timóteo, servos de 

Cristo Jesus, a todos os santos em 

Cristo Jesus que estão em Filipos, 

juntamente com os bispos e 

diáconos: A vocês, graça e paz da 

parte de Deus nosso Pai e do 

Senhor Jesus Cristo”  (Fp 1:1-2 NVI)

OS SERVOS

O que significa e quem 
são eles?

Os Servos

• Paulo – credenciais humanas 
impressionantes (Fp 3:4-11)

• Timóteo – “filho” de Paulo (2:22)

• Apresentam-se como voluntariamente 
possuídos, subservientes e dependentes 
do Senhor (Reflete o conceito de 
Ex 21:2-6)

Conceito Bíblico

O que significa ser um Servo 
de Deus?

Antigo Testamento

• dbe – ebed (s) 

– Não só o trabalho físico mas também 
a sujeição

• dbe abad (v)

– Prestar Culto
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Serviço ► Culto

“Eu sou o SENHOR, teu Deus, que te tirei da 
terra do Egito, da casa da servidão (dbe –
ebed). Não terás outros deuses diante de 

mim. Não farás para ti imagem de escultura, 
nem semelhança alguma do que há em 

cima nos céus, nem embaixo na terra, nem 
nas águas debaixo da terra. Não as 

adorarás, nem lhes darás culto(dbe -
abad); porque eu sou o SENHOR, teu Deus,”  

(Êx 20:2-5 RA)

Antigo Testamento

• Servidão no Egito – marcas:

– Opressão, exploração, sofrimento

• Servidão a Deus – marcas:

– amor, pacto, favor

AT: Servo ► Adorador

“Alegra a alma do teu servo, 
porque a ti, Senhor, elevo a minha 

alma. Pois tu, Senhor, és bom e 
compassivo; abundante em 

benignidade para com todos os 
que te invocam” (Sl 86:4 RA)

AT: Servo ► Dependente

“Seja sobre nós a graça do 
Senhor, nosso Deus; confirma 
sobre nós as obras das nossas 

mãos, sim, confirma a obra das 
nossas mãos” (Sl 90:17 RA)

AT: Servo ► Exclusivo

“Eu sou o SENHOR, teu Deus, que te tirei da 
terra do Egito, da casa da servidão. Não 
terás outros deuses diante de mim. Não 
farás para ti imagem de escultura, nem 

semelhança alguma do que há em cima nos 
céus, nem embaixo na terra, nem nas águas 
debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes 
darás culto; porque eu sou o SENHOR, teu 

Deus,” (Êx 20:2-5 RA)

Novo Testamento

• doulov doulos - escravo 
(propriedade de alguém)
“Porventura, procuro eu, agora, o favor dos 
homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a 
homens? Se agradasse ainda a homens, não 

seria servo de Cristo.” 

(Gl 1:10 RA) 
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Novo Testamento

• yerapwn therapon

– Serviço voluntário (escravo ou livre)

“E Moisés era fiel, em toda a casa de Deus, 
como servo, para testemunho das coisas que 

haviam de ser anunciadas” (Hb 3:5 RA)

Novo Testamento

• oikethv oiketes

–doméstico (sob a autoridade)

–Mora na casa

“Servos, sede submissos, com todo o 
temor ao vosso senhor, não somente 
se for bom e cordato, mas também 

ao perverso” (1Pe 2:18 RA)

Novo Testamento

• uperethv hyperetes
– “Remador do porão”

“Respondeu Jesus: O meu Reino não é deste mundo; 
se o meu Reino fosse deste mundo, lutariam os 

meus servos, para que eu não fosse entregue aos 
judeus; mas, agora, o meu Reino não é daqui.” 

Jo 18:36 RC 
“Assim, pois, importa que os homens nos 

considerem como ministros de Cristo e 
despenseiros dos mistérios de Deus.” 

(1Co 4:1 RA)

Novo Testamento

• diakonov diakonos
–serviçal (escravo ou livre)

–foco no trabalho
“Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por 

meio de quem crestes, e isto conforme o 
Senhor concedeu a cada um.” (1Co 3:5 RA)

O Modelo de Jesus

“antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a 
forma de servo (doulov), tornando-se em 

semelhança de homens; e, reconhecido em 
figura humana” (Fp 2:7 RA)

“Pois o próprio Filho do Homem não veio para 
ser servido, mas para servir (diakonew) e dar a 

sua vida em resgate por muitos.” 

(Mc 10:45 RA)

O Modelo de Jesus
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NT: Servo ► Exclusivo

“Ninguém pode servir a dois 
senhores; porque ou há de 

aborrecer-se de um e amar ao 
outro, ou se devotará a um e 

desprezará ao outro. Não podeis 
servir a Deus e às riquezas.” (Mt

6:24 RA)

NT: Servo ► Obediente

“Porventura, terá de agradecer ao 
servo porque este fez o que lhe havia 
ordenado? Assim também vós, depois 

de haverdes feito quanto vos foi 
ordenado, dizei: Somos servos inúteis, 

porque fizemos apenas o que 
devíamos fazer.” (Lc 17:9 RA)

NT: Servo ► Humilde

“Não é assim entre vós; pelo contrário, 
quem quiser tornar-se grande entre vós, 
será esse o que vos sirva; e quem quiser 

ser o primeiro entre vós será vosso servo; 
tal como o Filho do Homem, que não veio 
para ser servido, mas para servir e dar a 

sua vida em resgate por muitos.” 
(Mt 20:26-28 RA)

NT: Servo ► Amoroso

“12 com vistas ao aperfeiçoamento dos 
santos para o desempenho do seu serviço, 
para a edificação do corpo de Cristo...16 de 

quem todo o corpo, bem ajustado e 
consolidado pelo auxílio de toda junta, 

segundo a justa cooperação de cada parte, 
efetua o seu próprio aumento para a 

edificação de si mesmo em amor.”

(Ef 4:12 e 16 RA)

NT: Servo ► Abnegado

“Porque não nos pregamos a nós 
mesmos, mas a Cristo Jesus como 

Senhor e a nós mesmos como 
vossos servos, por amor de Jesus.” 

(2Co 4:5 RA)

Servidão - Contextos

• Lar (Ef 5:21; 22; 25; 6:1-2)

• Mundo 

– Cidadania (2Pe 2:13-17)

– Ocupação (Cl 3:22-24)

• Em submissão (1Tm 6:1)

• Mesmo na Opressão (1Pe 2:18-20)

– Proclamação (1 Pe 3:15)

• Igreja (Ef 4:11-12)
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Resumo - Conceito

CONCEITO

• Servo ► Adorador

• Servo ► Dependente

• Servo ► Exclusivo

• Servo ► Obediente

• Servo ► Humilde

• Servo ► Amoroso

• Servo ► Abnegado

CONTEXTOS

• Lar

• Mundo

• Igreja
Implicações
Como a servidão a Deus 

nos afeta?

Posição

“Agora, porém, libertados do 
pecado, transformados em servos
de Deus, tendes o vosso fruto para 

a santificação e, por fim, a vida 
eterna;”   (Rm 6:22 RA)

Posição 1 - Propriedade

“Porque fostes comprados por preço. 
Agora, pois, glorificai a Deus no vosso 

corpo.” 
(1Co 6:20 RA)

“Por preço fostes comprados; não vos 
torneis escravos de homens.” (1Co 7:23 

RA)

Posição 2 - Instrumentos

“há um só Senhor, uma só fé, um só 
batismo; um só Deus e Pai de todos, o 
qual é sobre todos, age por meio de 
todos e está em todos. e a graça foi 

concedida a cada um de nós segundo a 
proporção do dom de Cristo.”  (Ef 4:5-7 

RA)

Atitude esperada da Igreja

“... 5 Seja a atitude de vocês a mesma 
de Cristo Jesus,6 que, embora sendo 
Deus,não considerou que o ser igual 
a Deus era algo a que devia apegar-

se;7 mas esvaziou-se a si mesmo, 
vindo a ser servo, tornando-se 

semelhante aos homens...” (Fp 2:5-7 
NVI)
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Posição de servo 
≠ 

Prática de servo
Ser ≠ Agir

Prática 1: Mudança de Propósitos

“E ele morreu por todos, para 
que os que vivem não vivam 

mais para si mesmos, mas para 
aquele que por eles morreu e 

ressuscitou.” (2Co 5:15 RA)

Prática 2 – Mudança de Foco

“Nenhum soldado em serviço 
se envolve em negócios desta 
vida, porque o seu objetivo é 

satisfazer àquele que o 
arregimentou.” (2Tm 2:4 RA)

Prática 3 – Mudança de Conduta

“o qual a si mesmo se deu por nós, 

a fim de remir-nos de toda 
iniqüidade e purificar, para si 

mesmo, um povo exclusivamente 
seu, zeloso de boas obras.”   

(Tt 2:14 RA)

Prática 3 – Mudança de Conduta

• Apatia → Interesse

• Descompromisso → Compromisso

• Espectador → Atuante

• Crítico → Envolvido

• Jus_fica_va → Realização

• Passividade→  Inicia_va

• Só dá idéias → põe a mão na massa

• Melindre → Tolerância

• Estagnação → Crescimento

Prática de servo 
≠ 

Paixão de servo
Agir ≠ Apreciar
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Paixão 1 - Alegria

“Servi ao SENHOR com 
alegria, apresentai-vos 

diante dele com cântico.” 
(Sl 100:2 RA)

Paixão 2 – Privilégio

“Vivei, acima de tudo, por modo digno 
do evangelho de Cristo, para que, ou 

indo ver-vos ou estando ausente, 
ouça, no tocante a vós outros, que 

estais firmes em um só espírito, como 
uma só alma, lutando juntos pela fé 

evangélica...(+)

Paixão 2 - Privilégio

“...Porque vos foi concedida a graça de 
padecerdes por Cristo e não somente 
de crerdes nele, pois tendes o mesmo 
combate que vistes em mim e, ainda 

agora, ouvis que é o meu.”
(Fp 1:27 e 29-30 RA)

Paixão 3 - Satisfação

“Quanto a mim, estou sendo já oferecido por 
libação, e o tempo da minha partida é 

chegado. Combati o bom combate, completei a 
carreira, guardei a fé.Já agora a coroa da justiça 

me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, 
me dará naquele Dia; e não somente a mim, 
mas também a todos quantos amam a sua 

vinda.” (2Tm 4:6 RA)

O DESAFIO DA MOTIVAÇÃO

O que estimula os servos?

Inadequadas

• Glória Pessoal

“Escrevi alguma coisa à igreja; mas 
Diótrefes, que gosta de exercer a 
primazia entre eles, não nos dá 
acolhida.” (3Jo 1:9 RA)

“Convém que ele cresça e que eu 
diminua.” (Jo 3:30 )
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Inadequadas

• Barganha

“Porventura, terá de agradecer 
ao servo porque este fez o que 
lhe havia ordenado?” Lc 17:9

Inadequadas

• Ativismo (foco na obra e não no 
Senhor da obra).

“Portanto, quer comais, quer bebais 
ou façais outra coisa qualquer, fazei 
tudo para a glória de Deus”  

1Co 10:31 

Adequadas

• Amor a Deus

“Se diligentemente obedecerdes a meus 
mandamentos que hoje vos ordeno, de 
amar o SENHOR, vosso Deus, e de o 
servir de todo o vosso coração e de 
toda a vossa alma, darei as chuvas da 
vossa terra a seu tempo...”

(Dt 11:13-14 RA)

Adequadas

• Amor aos irmãos em Cristo

“de quem todo o corpo, bem ajustado e 
consolidado pelo auxílio de toda junta, 

segundo a justa cooperação de cada 
parte, efetua o seu próprio aumento 

para a edificação de si mesmo em 
amor.” (Ef 4:16 RA)

O DESAFIO DA qualidade

O padrão de excelência 
esperado por Deus

Líderes de Qualidade

“Fiel é a palavra: se alguém 
aspira ao episcopado, 

excelente obra almeja. É 
necessário, portanto, que o 

bispo seja ...” (1Tm 3:1-2 RA)
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Servos de Qualidade

“Também sejam estes 
primeiramente experimentados; 

e, se se mostrarem 
irrepreensíveis, exerçam o 
diaconato.” (1Tm 3:10 RA)

Serviço de Qualidade

“Maldito aquele que fizer a 
obra do SENHOR 

relaxadamente! ...” 

(Jr 48:10 )

Resumo - Implicações

• Posição
– Propriedade
– Instrumentos

• Prática
– Mudança de Propósitos
– Mudança de Foco
– Mudança de Conduta

• Paixão
– Alegria
– Privilégio
– Satisfação

Resumo - Motivações

• Inadequadas
–glória pessoal
–barganha
–ativismo

• Adequadas
–amor a Deus
–amor aos irmãos

Resumo - Qualidade

• Líderes de Qualidade
• Servos de Qualidade
• Serviço de Qualidade

OS SANTOS

Quem são eles?
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Os Santos

• Separados 

– (agiov agios NT~ qodesh vdq AT)

• Todos os salvos são santos

Os Santos

• Possuir a Santidade ≠ Andar em Santidade

• Não somos santos por causa das nossas 
virtudes mas devemos ter virtudes por causa 
da nossa santidade

Os Santos

• por estarmos NELE. 

– em Cristo-90x NT – 11x Fp

– no Senhor-54x NT – 9x Fp

• Condição conferida por Ele (Rm 4:22-24)

OS LÍDERES

Os Líderes

• Bispos=supervisores (episcopos episkopov)
– Anciãos  (presbyteros presbuterov)
– Pastores (poimen poimhn)
– Servem ensinando, exortando, supervisionando

• Diáconos (diakonov)- servo, ministro
– Servem com outras atividades (não precisa ser um 

mestre, mas alguém maduro – irrepreensível e 
experimentado)

Nobre Função

“1 Esta afirmação é digna de 
confiança: se alguém deseja 
ser bispo, deseja uma nobre 

função.”
(1Tm 3:1 NVI)
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Excelente Posição

“Pois os que desempenharem bem 
o diaconato alcançam para si 
mesmos justa preeminência e 

muita intrepidez na fé em Cristo 
Jesus.” 

(1Tm 3:13 RA)

OS ELEMENTOS DA 
SAUDAÇÃO

Graça e Paz

• Comum às epístolas paulinas (Rm, 1Co, 
2Co,Gl, Ef, Col, 1Ts, 2Ts, 1Tm, 2Tm, Tt,  Fm)

• Pedro usou 2x

• João usou 1x (2Jo)

Conceitos chave

• Graça – valiosa dádiva divina aos não 
merecedores

• Paz – resultado da reconciliação

– Fim da inimizade

– Punição substitutiva já aplicada em Cristo (pois 
sua perfeita justiça não tolera a impunidade)

Graça e Paz

• Originadas no Pai e no Filho

• Saudação já nos relembra dos maiores 
motivos de alegria da vida: Favor e Harmonia

• No restante da mais carinhosa das epístolas, 
várias outras razões serão consideradas.

OS INGREDIENTES 
INDISPENSÁVEIS

À Alegria de Viver
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Ingredientes Indispensáveis

• Comprometer-se com o Serviço a Cristo

– Propósito, foco, objetivos

• Vivenciar a Santidade EM Cristo

– Conduta, obediência

Ingredientes Indispensáveis

• Graça de Cristo 

– Favor, recursos, poder, dependência

• Paz de Cristo 

– Harmonia, serenidade


