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Recapitulação - Aula 2

• Os servos

• Os santos

• Os líderes

• Os elementos da saudação (graça e paz)

• Ingredientes indispensáveis à alegria de viver:

– serviço

– santidade

– Graça (favor, recursos, poder, dependência)

– Paz (harmonia, serenidade)

PRIMEIROS MOTIVOS DA 

ALEGRIA

Fp 1:3-8

“Dou graças ao meu Deus por tudo que 

recordo de vós, fazendo sempre, com 

alegria, súplicas por todos vós, em todas 

as minhas orações, pela vossa cooperação 

no evangelho, desde o primeiro dia até 

agora. Estou plenamente certo de que 

aquele que começou boa obra em vós há 

de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus 

...”

“...Aliás, é justo que eu assim pense de 

todos vós, porque vos trago no coração, 

seja nas minhas algemas, seja na defesa e 

confirmação do evangelho, pois todos 

sois participantes da graça comigo. Pois 

minha testemunha é Deus, da saudade 

que tenho de todos vós, na terna 

misericórdia (afeição) de Cristo Jesus.” 
(Fp 1:3-8 RA)
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1.Alegria das Lembranças

Fp 1:3

Alegria das Lembranças
• Dar graças 

• Lembranças 

– Lídia e família, a escrava possessa 

(adivinhadora), o carcereiro e família, 

implantação da igreja...

– Crescimento (numérico e na fé)

– Sustento dado a Paulo

2.Alegria da  Intercessão

Fp 1:3-4

Alegria da Intercessão

• Deve ser mais que uma obrigação – uma alegria

• Paulo –maior momento de sofrimento do seu 

ministério:

– Prisão

– Pessoas querendo atingi-lo (1:17)

• Mantinha interesse pelos outros

3.Alegria da Cooperação

Fp 1:5

Alegria da Cooperação

• "Koinonia"

“Porque aprouve à Macedônia e à Acaia

levantar uma coleta (koinonia) em 

benefício dos pobres dentre os santos que 

vivem em Jerusalém.” (Rm 15:26 RA)

“compartilhai as necessidades dos santos; 

praticai a hospitalidade;”

(Rm 12:13 RA)
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Cooperação com o Evangelho

• Compromisso fiel (1º dia até agora)

• Compromisso sacrificial (pobreza)

• Compromisso generoso (2Co 8:2)

• Compromisso abnegado (2co 8:5) 

4.Alegria da Esperança

Fp 1:6

Expressão Escatológica
• Até o Dia de Cristo

“o qual também vos confirmará até ao fim, 

para serdes irrepreensíveis no Dia de 

nosso Senhor Jesus Cristo.” (1Co 1:8 RA)

“Quando Cristo, que é a nossa vida, se 

manifestar, então, vós também sereis 

manifestados com ele, em glória.” (Cl 3:4 

RA)

Deus Iniciou e Finalizará
• Salvação - Iniciada

– Aproximação (Jo 6:44)

– Justificação (Rm 5:1)

– Santificação (posição) (1Co 6:11)

– Regeneração / Renascimento (1Pe 1:23)

– Reconciliação (Rm 5:10)

– Adoção / Filiação – herdeiros (Rm 8:17)

– Eleição (Rm 8:33)

– Membresia (1Co 12:27)

– Segrança (Ef 1:13 e 4:30)

Deus Iniciou e Finalizará
• Salvação a ser desenvolvida (co-participação 

nossa)

– Transformação (Rm 12:1-2)

– Comunhão com Deus (1Jo 1:6)

– Comunhão com os irmãos (1Jo 1:7)

– Serviço (Ef 4:11-12)

– Testemunho (Mt 28:18-20)

Deus Iniciou e Finalizará
• Salvação a ser consumada

– Ressurreição (1Ts 4:16-17)

– Glorificação (Rm 8:17-18)

– Herança celestial (1Pe 1:4)

– Galardão (condicional) (1Co 3:14-15)
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5.Alegria da Afeição

Fp 1:7-8

Vos Trago no Coração

• Nas algemas

• Na defesa do Evangelho

• Na confirmação do Evangelho

Participantes da Graça

• "koinonos"=“Companheiros, Parceiros”

– Sustentadores (4:16)

– Cooperadores (1:5)

– Co-lutadores (1:27)

– Co-sofredores (1:29-30)

• Você tem desfrutado deste privilégio de  

"participar da Graça"?

Saudades boas de se ter...

• Embora separados, juntos na mesma luta

• Embora ausente, desejando estar presente

• Lembrança dos bons momentos vividos juntos

• Certeza de que seu empenho frutificou


