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FILIPENSES

A ALEGRIA DE VIVER

Professor: Vlademir Hernandes

vlademir@ibcu.org.br

Aula 4

Aula 3 - RESUMO

• Primeiros motivos da Alegria

– Alegria das lembranças (1:3)

– Alegria da Intercessão (1:3-4)

– Alegria da Cooperação (1:5)

– Alegria da Esperança (1:6)

– Alegria da Afeição (1:7-8)

ASPECTOS ESSENCIAIS DA 
MATURIDADE

Fp 1:9-11

9Esta é a minha oração: que o amor de 
vocês aumente cada vez mais em 

conhecimento e em toda a percepção, 
10 para discernirem o que é melhor, a fim 

de serem puros e irrepreensíveis até o 
dia de Cristo, 11 cheios do fruto da 

justiça, fruto que vem por meio de Jesus 
Cristo, para glória e louvor de Deus.

(Fp 1:9-11 NVI)

Outra Oração de Paulo



Filipenses - A Alegria de Viver

Igreja Batista Cidade Universitária 2

ORAÇÃO

• Paixão de Paulo pelo desenvolvimento da 
igreja: visitas, ensino, cartas e ORAÇÃO.

• Oração é uma responsabilidade 
(obrigação) do cristão (Rm 12:12, Lc 18:1, 
Fp 4:6, 1Pe 4:7)

ORAÇÃO

• Mais que obrigação, uma compulsão para os 
maduros

• Prática de quem é:

– Dependente de Deus

– Abnegado

– Disciplinado

1. AMOR

Fp 1:9

AMOR

• “Marga Registrada” (Jo 13:35)

• O Senhor mandou:
– 1º-Deus acima de tudo (Mt 22:37) - Devoção

– 2º-O próximo como a si mesmo (Mt 22:39) –
Evangelização

– Novo- uns aos outros (em Cristo)– como Jesus
(Jo 13:34) – Abnegação

Amor – agaph - Agape

• Imperativo (mandamento)

– Manifesto por obediência (Mt 5:43-44)

• É uma Escolha

– Não reativo à boas interações (Mt 5:43-44)

• Vínculo da perfeição (Cl 3:14)

Amor – agaph - Agape

• Divino

– (“eu oro...”) 

– Demonstrado pelo Pai (Jo 3:16)

– Praticado pelo Filho (Jo 15:13)

– Produzido pelo Espírito (Gl 5:22)

– Por isso podemos amar (1Jo 4:19)
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Amor – agaph - Agape

• Manifesta-se em fatos – não em palavras ou 

sentimentos (1Jo 4:20)
– Filipenses -> Paulo

– Paulo -> Filipenses

Amor – agaph - Agape

• “Em pleno conhecimento”

–Conhecimento transformador
(Rm 12:1-2)

–"Saber" obediente - expressão de amor
(Jo 14:21)

–"Saber" prático da Palavra de Deus 
(Tg 1:22)

Amor – agaph - Agape

• “em toda a percepção”

– Única aparição da palavra no NT

– Discernimento moral em questões éticas 
(certo x errado; bem x mal) = justiça, retidão

– Discernimento cognitivo 
(melhor x pior; bom x mau) = sabedoria

Amor – agaph - Agape

• A “percepção” é a materialização do 
“Pleno conhecimento” que produz uma 
vida de santidade (repleta de amor).

• pré-requisito para viver com alegria

2. EXCELÊNCIA

Fp 1:10

“Aprovar”

• Examinar, Testar, Interpretar (Lc 12:56-2x)

• É a finalidade da “percepção” do v.9 -
"...para aprovardes..."
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“Coisas Excelentes”

• Expressões da vontade (moral) de Deus 
para seus filhos

• Busca daquilo que é “melhor”

• O que não fazer x o que fazer

• O que não pensar x o que pensar

• O que não comunicar x o que comunicar

O Processo da Maturidade 

• Transformar pela renovação da mente 
(Rm 12:1-2)

• Aprender, despojar, renovar, revestir 
(Ef 4:20:24)

• Atingir a "perfeição"
(Mt 5:48; Fp 3:12 e 15; Cl 4:12; Tg 1:4)

3. INTEGRIDADE

Fp 1:10

Sinceridade

• “remoção de impurezas”

• Etimologia Português: “sem cera”

• O crivo da palavra de Deus (Hb 4:12-13)

Inculpabilidade

• Literalmente “sem tropeço”

• Sem falhas de caráter (não sem pecados) 
(1Jo 1:8-10 e 1Jo 3:9-10)

Até o Dia de Cristo

• Duas referências próximas (v.6 e 10)

• Novamente (Fp 2:16)

• Várias outras no NT
(Rm 2:16; 1Co 1:8; 2Pe 3:18; 1Ts 5:2; 
Mt 7:22; Mt 24:42; Mt 24:50; Lc 12:46)

• Prestação de contas (1Co 3:13-15)

• Retribuição (Ap 22:12)
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4. VIDA FRUTÍFERA

Fp 1:11

Cheios...

• Particípio perfeito passivo – algo que 
aconteceu no passado mas tem 
resultados continuados

–No dia de Cristo ainda estaremos 
cheios desses frutos produzidos 
durante a vida

Fruto da Justiça

• Justiça = retidão

• É o fruto do Espírito

• Boas obras que Deus preparou para 
nós (Ef 2:10)

• Resultados do amor

Mapa da Justiça

28

Justiça de 

Deus

Imputada
-Posição

Viabilizada
-Expressão

Decreto de Deus 

Fé humana

Rm 3:24-26

Poder de Deus 

Empenho humano

2Pe 1:3-5; Fp 2:12-13

Garantida
-Segurança

Disciplina de Deus

Temor humano

Hb 12:4-8

Hb 10:26-31

Fidelidade de Deus

Esperança humana

Jo 10:28-29

Hb 10:19-23 -Perseverança

Mediante Jesus Cristo

• Através dEle

• É obra de Deus em nós 
(2 Co 9:10) 

• Não é produzido humanamente 
(Jo 15:1-5)

5. GLÓRIA DE DEUS
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Glória e Louvor
• Glória 

– Percepção de toda Sua perfeição, beleza, 
grandiosidade, sublimidade, magnificência.

– Reconhecimento de tudo aquilo que Ele 
é, pode e faz.

• Louvor

– Expressão de apreciação, admiração por essa  
percepção e reconhecimento.

• Adoração

– reverência, sujeição, submissão, paixão

AS ALEGRIAS DO MINISTÉRIO

Fp 1:12-26

Reflexões Iniciais
• Melhor medida de maturidade e piedade: O que 

tem roubado a nossa alegria?

• Teologia da Alegria: 

–Presente de Deus, só para os seus filhos, 
através do Espírito, pela obediência, não 
circunstancial, ancorada na Esperança  

Reflexões Iniciais
• Onde há falta de Alegria, há pecado.

– Questionar, ignorar, se desapontar com,...Deus

– Quebra de comunhão

• A Maturidade de Paulo é evidente por suas 
circunstâncias

Reflexões Iniciais

• Veremos 4 elementos da Alegria de Paulo com 
seu Ministério 

1.Apesar dos 
Problemas

Desde que haja progressos pela 
causa de Cristo

Fp 1:12-14
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Apesar dos Problemas
• A dor de Paulo promoveu o progresso do 

Evangelho – isso o alegrava.

• A fidelidade de Paulo impactou a guarda do 
imperador e a vários outros de Roma

– Houve conversões até na casa de Cesar (4:22)

Apesar dos Problemas

• O testemunho de Paulo motivou outros a 
pregarem com mais dedicação e ousadia

2.Apesar dos 
Mal Intencionados

Desde que o Nome de Cristo Seja 
Proclamado

Fp 1:15-18

Apesar dos Mau Intencionados

• É possível proclamar por motivações vãs 
(inveja+rivalidade)

–Eram crentes

–Não corromperam a mensagem

–Faziam egoisticamente por amor a si 
mesmos

–Faziam para atacar Paulo (17)

–Faziam para “competir”

Apesar dos Mau Intencionados

• “mas outros...”

– De boa vontade

– Inspirados em Paulo

– Reconhecendo e endossando seu ministério

– Faziam por amor (à Deus e aos perdidos)

Apesar dos Mau Intencionados

• “mas o que importa?...” (18)

• “Me alegro por que Cristo é pregado”

– O Senhor age independente da podridão das 
intenções
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3.Apesar da Morte

Desde que o Senhor seja Glorificado

Fp 1:19-21 

A.Confiança na Provisão de Deus

Fp 1:19a

Confiança na Provisão de Deus

• “...Estou certo...me redundará em libertação” 
(19)

• Que libertação?

– Estaria Paulo presumindo que Deus o tiraria da 
cadeia?

– O V. 20 tem a resposta. “Pela vida ou pela Morte...”

B.Confiança na Oração dos 
Santos

Fp 1:19b

Confiança na Oração
• Paulo sabia que a igreja orava por ele (19)

• Paulo pedia que as igrejas orassem por ele 

(Rm 15:30; Ef 6:18-19; 1Ts 5:25; 2Ts 3:1)

• Paulo sabia que “...Muito pode, por sua 

eficácia, a súplica do justo” (Tg 5:16)

C.Confiança na Provisão do 
Espírito

Fp 1:19c
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Confiança na Provisão do Espírito

• Provisão 

– Suprimento completo, abundante, e suficiente

• O Espírito Santo supre os recursos que o cristão 
necessita

– Poder

– Orientação

– Segurança

A Provisão do Espírito
• Habitação 

(1Co 6:19-20) 

• Ciúme (Tg 4:5)

• Garantia 
(Ef 1:13-14)

• Convicção 
(Rm 8:16) 

• Intercessão 
(Rm 8:26) 

• Consolação 
(Jo 14:16) 

• Ensino (Jo 16:26) 

• Guia (Rm 8:14, 
Gl 5:16) 

• Dons (1Co 12:4)

• Poder (1Ts 1:5)

• Fruto(Gl 5:22-25)

• Alegria (1Ts 1:6-7, Rm
14:17)

Ameaças à Provisão do Espírito

• Ele pode ser entristecido 
(Ef 4:29-31)

• Ele pode ser apagado
(1Ts 5:19) 

• Ele pode ser ultrajado
(Hb 10:26-31)

Imperativo à Provisão

ENCHEI-VOS!

(Ef 5:18)

D. Confiança na Promessa de 
Cristo

Fp 1:20a

Confiança na Promessa de Cristo
• “Ardente expectativa” 

– Lit.=esticar o pescoço

– Olho para frente – tenho esperanças

• “Em nada serei envergonhado”

– Não me envergonho de sofrer por Cristo
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Confiança da Promessa de Cristo

• “Com toda a ousadia, como sempre”

– Paulo não se deixa abater – continua “obstinado” 
com a Causa de Cristo.

• “Cristo será engrandecido no meu corpo”

– Através do meu corpo

E. Confiança no Plano de Deus

Fp 1:20b-21

Confiança no Plano de Deus

• “o viver é Cristo – o morrer é lucro”

– Minha vida é para Ele

– Com minha morte, estarei com Ele

– Desprendimento, abnegação e forte convicção

4.Apesar da Carne

Desde que a Igreja seja Beneficiada

Fp 1:22-26

Apesar da Carne

• “Se eu viver, meu trabalho frutifica”

–“Quero ficar!”

• “Se eu morrer, estarei com Ele”

–É melhor lá do que aqui

–“Quero morrer!”

Apesar da Carne
• Por causa de vocês, é bom que eu fique

– Paulo Sabia que ainda poderia ajudar aquela igreja

• (25)“Convencido...eu sei”

– Provavelmente refletindo a posição pessoal frente 
ao dilema
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Apesar da Carne

• Paulo ficando, haveria progresso e alegria na 
fé para a igreja (25-26)

As Alegrias do Ministério:Resumo

1. Apesar dos problemas – desde que haja 
progressos pela Causa de Cristo

2. Apesar dos mal-intencionados – desde que 
o nome de Cristo seja proclamado

3. Apesar da morte – desde que o Senhor 
seja glorificado

4. Apesar da carne – desde que a igreja seja 
beneficiada

Quais são as Suas Alegrias pelo Ministério

1. Você tem contribuído com progressos à 
Causa de Cristo?

2. Você tem proclamado a Cristo?

3. Você tem padecido por Cristo? 

4. Você tem edificado a igreja de Cristo?

• Se o ministério não ocupa nossa agenda, 
isso comunica algo...

O VIVER POR MODO DIGNO DO 
EVANGELHO

Fp 1:27-30

Viver de modo digno

• Não importa o que aconteça

– Na alegria, na tristeza

– Na saúde, na doença

– Na fartura, na carência

• Imunidade às circunstâncias

• Manifesta-se de 4 formas:

1. Firmeza na Fé

Fp 1:27
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Firmeza na Fé

• Com ou sem Paulo

– Firmeza nas próprias pernas (autonomia)

• Na Verdade

– Apesar dos falsos ensinos (discernimento)

• Firmeza na retidão

– Apesar das forças em contrário - atratividade dos 
maus caminhos (santidade)

2. Unidade na Fé

Fp 1:27

Unidade na Fé

• Um só Espírito

– Pneuma - o Santo Espírito

• Como uma só alma

– Psique – mesma mente

• Unidade, harmonia, interdependência

3. Luta pela Fé

Fp 1:27-28

Luta pela Fé

• Juntos – como um time

• Pelo progresso do Evangelho

– Proclamação

– Oposição aos adversários

• Falsos mestres (falso evangelho)

• Inimigos de Cristo (ataques à Fé)

4. Sofrimento pela Fé

Fp 1:29-30
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Sofrimento pela Fé

• Há um preço a ser pago

• Sofrer por Cristo

– Perseguição

• Dor, perdas

– Escárnio

• Vergonha, oposição

• Não é para se lamentar

– É um privilégio

Sofrimento pela Fé

• “Vocês têm visto o meu combate” (30)

• “Agora é a vez de vocês”

• “Paguem o preço!” (2Tm 3:12)

O Viver por modo digno do Evangelho-
Resumo

1. Firmeza na Fé

2. Unidade na Fé

3. Luta pela Fé

4. Sofrimento pela Fé

A FÓRMULA DA UNIDADE ESPIRITUAL

Fp 2:1-4

1. Os Motivos Corretos para a 
Unidade Espiritual

Fp 2:1

Motivos Corretos

• Exortação (encorajamento) em Cristo

• Consolação (alívio) de Amor

• Comunhão do Espírito

• Afeição Profunda (entranhas – intimidade)

• Misericórdias (compaixão)
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2. As Marcas Corretas da 
Unidade Espiritual

Fp 2:2

Marcas Corretas

• “completem minha alegria”

• Pensar a mesma coisa

• Ter o mesmo amor

• Unidade de alma

• Mesmo sentimento

3. Os Meios Corretos para a 
Unidade Espiritual

Fp 2:3

Os Meios Corretos

• Não fazer nada por partidarismo ou vanglória

– Egoísmo e vaidade 

• Fazer tudo humildemente

• Considerar os outros superiores a si

• Cuidar dos interesses alheios


