
Estudos na carta de Paulo aos Filipenses



Ênfase da carta: Alegria

Cap. 4     Preocupação

Cap. 2     Pessoas

Mente cristocêntricaCap. 1     Circunstâncias

Cap. 3     Coisas

Mente submissa

Mente espiritual

Mente segura

Filip.        Ladrões de alegria Atitudes mentais 

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



Fp 2 - Alegria apesar das pessoas

“Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas 
humildemente considerem os outros superiores a si mesmos” (2.3). 

Isso é mente submissa

Já perdeu a alegria por causa de alguém? 

Solução: Mente submissa!

OUTROS

CRISTO

NÓS MESMOS



Quatro exemplos

1. Jesus (2.1-11) 

• Não pensou em si mesmo.

• Santificou-se a bem dos outros

• Viveu para servir. Jo 13.4-5, 13-15.

Cristo Jesus… embora sendo Deus, não considerou que ser igual a 
Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a 
si mesmo; assumiu a posição de escravo… humilhou-se e foi obediente 

até a morte, e morte de cruz" (2.5-8). 

Mais que o serviço em si, a vida



Exemplos

2. Paulo (2.12-18)

Seu ministério poderia terminar em morte. 
Mas isso não lhe roubava a alegria. 

Seria sacrifício voluntário, sacerdotal…

“Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-me a 
Deus como oferta derramada  [libação, oferta de bebida], da mesma 
forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que 

todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me 
alegrarei com vocês"  (2.17-18. NVT). 



Exemplos

3. Timóteo (2.20-24)

“Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo… 
Assim ele poderá me animar contando-me notícias de vocês. 

Não tenho ninguém que 
se preocupe sinceramente com o bem estar de vocês como Timóteo. 

Todos os outros preocupam-se apenas consigo mesmos,
 e não com o que é importante para Jesus Cristo”  

(2.17-21. NVT). 

Pensando nos outros 
antes que em si mesmos 



Exemplos

4. Epafrodito (2.25-30)

Este é o segredo da alegria a despeito 
das pessoas: mente submissa 

“Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito 
… verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas… 

Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que 
ele esteve doente. De fato… quase morreu. Mas Deus teve 

misericórdia dele, e também de mim, para que eu não tivesse uma 
tristeza atrás de outra…  Recebam-no com grande alegria … 

pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer 
enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer"

(2.25-30. NVT). 



• Pessoas têm exaurido sua paciência e roubado sua alegria?
• Qual tem sido sua atitude quando isto acontece?

• Como isto pode preservar sua alegria apesar das pessoas difíceis?

• Com base nos exemplos de Jesus, Paulo, Timóteo e Epafrodito, o 
que significa, praticamente, ter uma mente submissa?

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

  dá uma bronca?
  dá um chega pra lá?

  põe fim à relação?
  outra…



Próximo domingo

Cap. 3     Coisas perdidas Mente espiritual

Filip.        Alegria apesar das Atitude mental 


