


Capítulo 5
Culpa ou graça



Parceiros no 
evangelho da graça

Filipenses

13 tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a 
todos os demais que estou na prisão por causa de 

Cristo… 20 com toda a determinação de sempre, 
também agora Cristo será engrandecido em meu 
corpo, quer pela vida, quer pela morte; 21 porque 

para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.

Fl 1.13, 20-21 



Parceiros no 
evangelho da graça

Filipenses

3 Agradeço a meu Deus toda vez que me 
lembro de vocês. 4 Em todas as minhas orações 

em favor de vocês, sempre oro com alegria 5 
por causa da cooperação que vocês têm dado 

ao evangelho, desde o primeiro dia até agora.

Fl 1.3-4

cooperação



Os filipenses e Paulo 
eram, juntos, participantes 
da graça de Deus por meio 
de Jesus Cristo (1.7).
“



Filipenses 1.9-11

9 Esta 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.

Comunhão na esperança



Filipenses 1.6

Estou convencido de que aquele que 
começou boa obra em vocês, vai 

completá-la até o dia de Cristo Jesus.

Comunhão na esperança



Filipenses 3.7-9

7 Mas o que para mim era lucro, passei a 
considerar como perda, por causa de Cristo. 8 
Mais do que isso, 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 
Cristo 9 e ser encontrado nele, não tendo a 

minha própria justiça que procede da Lei, mas 
a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça 

que procede de Deus e se baseia na fé.



Filipenses 1.7

É justo que eu assim me sinta a 
respeito de todos vocês, uma vez que 
os tenho em meu coração, pois, quer 
nas correntes que me prendem, quer 

defendendo e confirmando o 
evangelho, todos vocês participam 

comigo da graça de Deus.

Comunhão no sofrimento



Filipenses 1.29-30

29 pois a vocês foi dado o privilégio de 
não apenas crer em Cristo, mas 

também de sofrer por ele, 30 já que 
estão passando pelo mesmo combate 
que me viram enfrentar e agora ouvem 

que ainda enfrento.

Comunhão no sofrimento



Filipenses 1.27-28

27 Não importa o que aconteça, exerçam 
a sua cidadania de maneira digna do 
evangelho de Cristo, para que assim, 
quer eu vá e os veja, quer apenas ouça 
a seu respeito em minha ausência, fique 

eu sabendo que vocês permanecem 
firmes num só espírito, lutando 

unânimes pela fé evangélica, —>

Comunhão no sofrimento



28 sem de forma alguma deixar-se 
intimidar por aqueles que se opõem a 

vocês. Para eles isso é sinal de 
destruição, mas para vocês, de 

salvação, e isso da parte de Deus;

Comunhão no sofrimento

Filipenses 1.27-28
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14 Façam tudo sem queixas nem discussões, 
15 para que venham a tornar-se puros e 

irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no 
meio de uma geração corrompida e 

depravada, na qual vocês brilham como 
estrelas no universo, 16 retendo firmemente 
a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu 

me orgulharei de não ter corrido nem me 
esforçado inutilmente.

Filipenses 2.14-16



20 Não tenho ninguém que, como ele, 
tenha interesse sincero pelo bem-

estar de vocês, 21 pois todos buscam 
os seus próprios interesses e não os 

de Jesus Cristo.

Timóteo

Filipenses 2.20-21



25 […] Epafrodito, meu irmão, 
cooperador e companheiro de lutas, 

mensageiro que vocês enviaram para 
atender às minhas necessidades. 26 

Pois ele tem saudade de todos vocês 
e está angustiado porque ficaram 
sabendo que ele esteve doente.

Epafrodito

Filipenses 2.25-26
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Oração

pois sei que o que me aconteceu 
resultará em minha libertação, 

graças às orações de vocês e ao 
auxílio do Espírito de Jesus Cristo.

Filipenses 1.19



Contribuição

estando eu em Tessalônica, 
vocês me mandaram ajuda, não 

apenas uma vez, mas duas, 
quando tive necessidade.

Filipenses 4.16



Cooperação

Sim, e peço a você, leal (Sízigo) 
companheiro de jugo, que as ajude 

(Síntique e Evódia); pois lutaram ao 
meu lado na causa do evangelho, com 

Clemente e meus demais cooperadores. 
Os seus nomes estão no livro da vida.

Filipenses 4.3



Edificação

Portanto, meus irmãos, a quem amo 
e de quem tenho saudade, vocês que 
são a minha alegria e a minha coroa, 

permaneçam assim firmes no 
Senhor, ó amados!

Filipenses 4.1



Evangelização

E os irmãos, em sua maioria, 
motivados no Senhor pela minha 

prisão, estão anunciando a palavra 
com maior determinação e destemor.

Filipenses 1.14
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“ Em nossa sociedade, quando 
você se une como membro de 
algo, isso pode ter conotações de 
passividade e consumismo. Eu 
me associo a um clube e espero 
certos benefícios.” 



“ A linguagem de “parceria”, por 
outro lado, transmite 
imediatamente a ideia de que 
estamos assinando um 
compromisso de envolvimento 
ativo – sermos parceiros em um 
grande empreendimento: a 
missão do evangelho de Cristo.” 
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