
Estudos na carta de Paulo aos Filipenses



Alegria em Filipenses. Fp 4.4

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!” (NVI)
“Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor! 
Repito: tenham alegria! (NTLH)!

“Celebrem o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias! 
Quero dizer: Alegrem-se nele (A Mensagem)



Fp 3 - Alegria apesar das coisas

Em Fp 3 Paulo usa a palavra “coisas” 6 x e lamenta: 
             “há muitos que só pensam 
             nas coisas terrenas” (v. 19, NVI)

Mas o cristão com mente espiritual 
• interessa-se mais pelas coisas espirituais ou celestiais
• vê as coisas de uma perspectiva espiritual

Faz grande diferença! 
Coisas roubam a alegria!

Testemunho: Lá se foram as louças de casamento…



A mente espiritual

1. Considera as coisas que têm real valor 

“Mas o que para mim era lucro, passei a considerar 
como perda, por causa de Cristo… Considero tudo 
como perda, comparado com a suprema grandeza do 
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem 
perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco 

para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele… 
Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição 

e a participação em seus sofrimentos… ”  (3.7-10)

As coisas das quais Paulo poderia se orgulhar (3.4-6).

Mas, Jesus ensinou que "a vida de um homem não 
consiste na quantidade dos seus bens” (Lc 12.15).

É fácil nos deixarmos enredar por coisas 
(tangíeis ou intangíveis)



A mente espiritual

2. Não olha para trás, prossegue para o alvo

“Não que eu já  tenha obtido tudo isto ou tenha sido aperfeiçoado… 
mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficam para 
trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a 
fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo 
Jesus” (3.12-14).

• “…uma coisa…” Concentração… (Ver Sl 27.4; Lc 10.42)

Paulo tinha um alvo à frente: o exemplo de Cristo!

• “…coisas que ficam para trás…” Fracassos, quedas, ofensas…

• “…prossigo para o alvo…”  Maturidade espiritual! Ver I Tm 4.7-8

 Ef 4.11-13          I Tm 4.7-8



A mente espiritual

3. Compreende que estamos todos de 
passagem… Que nossa verdadeira 
riqueza está no futuro e no céu! Vs.15-20

“A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos 
ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo…” 

Paulo chora por aqueles que “só pensam nas coisas terrenas”  
e encoraja os que pensam nas coisas espirituais, do céu:

"Se o seu tesouro está na terra, você se separará 
dele; se está no céu, você se unirá a ele."  

(Anônimo)

 Mt 6. 19-21 e Cl 3.1-4



É assim a mente espiritual!
Considera ou dá mais atenção às coisas que 
têm real valor

"Considero tudo como perda, comparado com a suprema 
grandeza do conhecimento de Cristo Jesus"

Não se prende ao passado; busca o aperfeiçoamento, a 
maturidade espiritual, a semelhança com Cristo 

“Não que eu já  tenha … sido aperfeiçoado… Mas esquecendo-me das 
coisas que ficam para trás… prossigo para o alvo”

Compreende que estamos de passagem neste mundo 
e que a verdadeira riqueza está no céu e no futuro

“A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o 
Salvador, o Senhor Jesus Cristo…” ”
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1. Já lhe ocorreu ficar muito triste com a perda de alguma coisa 
(tangível ou intangível)?

2. Seria pecaminosa a tristeza causada por perdas?

3. Como podemos evitar que as coisas (tangíveis e intangíveis) nos 
roubem por muito tempo a alegria que temos no Senhor ?

                (a)  Fp 3.7-10            (b)  Fp 3.12-14          (c) Fp 3.20-21

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



Conclusão no próximo domingo

Filip.        Alegria apesar das Atitude mental 

Cap. 4   Preocupações com o que
              pode ou não acontecer Mente segura
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