
Estudos na carta de Paulo aos Filipenses



Ênfase da carta: Alegria

Cap. 4   

Cap. 2   

Cap.3

Mente submissa

Mente espiritual

Mente segura

Filip.        Ladrões de alegria Atitudes mentais 

“Alegrem-se sempre no Senhor! 
Novamente direi: Alegrem-se!” (Fp 4.4)

Pessoas

Coisas

Preocupação

Cap. 1    Circunstâncias Mente cristocêntrica



Fp 1 - Alegria apesar das circunstâncias

Mente cristocêntrica: 
Apesar de tudo, Paulo permanecia alegre e encorajava …
• Considerava-se um prisioneiro de Cristo (Ef 3.1; 2 Tm 1.8). 

As circunstâncias adversas de Paulo  
• 1.7 - “correntes que me prendem”
• 1.12  - “aquilo que me aconteceu” (At 14.19; 16.22-23; II Co 11.23-28). 
• 1.14  - “minha prisão”  (em Roma).

• Roma prendia seu corpo; Cristo, sua mente e espírito!
• Neste capítulo Paulo refere-se a Cristo 18 vezes. 
• E afirma:  

           “Para mim o viver é Cristo...”        
                                                                                  (1.21)



A mente cristocêntrica vê bênçãos na adversidade

“Aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o 
progresso do evangelho…”  (1.11)

1. Circunstâncias adversas aumentam a comunhão. 

• Paulo os tinha na mente (v.3). O que aconteceu em Filhos… At 16.

Aumentou a comunhão de Paulo com os filipenses e v.v. 

• Paulo os tinha no coração (v.7). Amava e era amado, 
    amor que não depende das circunstâncias  (Ver 4.10).

• Paulo os tinha nas suas orações (v.4,9). No sofrimento, 
costumamos orar por nós mesmos e pedir que orem por nós…



A mente cristocêntrica vê bênçãos na adversidade

2. Circunstâncias adversas contribuem para o 
      progresso do evangelho. 

• A guarda do palácio (pretoriana) se converteu (v.12-13. Ver 4.22)

• Houve um renovado impulso evangelístico (v.14).

• Houve "evangelização carnal” também, mas evangelização de 
qualquer modo… e alegria (vs. 15-18)



A mente cristocêntrica vê bênçãos na adversidade

3. Certeza a despeito da incerteza. 
• Paulo aguardava julgamento. Podia ser absolvido ou 

condenado à morte… (a despeito das orações) (v.19)

• Mas, porque tinha mente cristocêntrica, podia dizer (no v.20-21)

“Em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a 
determinação de sempre, também agora Cristo será 
engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte; 
porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro…"

• Os que têm mente cristocêntrica confiam … não perdem a alegria na 
incerteza do presente:

“De fato, continuarei a alegrar-me…” (final v. 18)



É com 
mente cristocêntrica 
que encaramos as 

circunstâncias adversas 
e encontramos motivos sobejos 

para nos alegrarmos 
no Senhor



“O amor de Cristo anos contrange… 
Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já 
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele 

que por eles morreu e ressuscitou” 
(II Co 5.14-15)

“Para im, o viver é Cristo” 
(Fp 1.21)



• Que circunstâncias adversas Deus tem permitido em sua vida?

• Elas lhe têm roubado a alegria cristã?

• Nas circunstâncias de sua vida, como você aplicaria o princípio 
da mente cristocêntrica e se alegraria no Senhor?

• Seriam pecado as tristezas ocasionais? 
• Será que Jesus, Paulo e outros nunca se entristeceram?

Para pensar, orar e preparar-se 
para o debate no seu
Pequeno Grupo, 
esta semana 



Próximo domingo

Cap. 2     Pessoas difíceis Mente submissa

Filip.        Alegria apesar das Atitude mental 




