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CARTAS PARA O NOVO MUNDO
N° 56| FILIPENSES — A ALEGRIA DE VIVER EM CRISTO
Tempo da Palavra (15 min) Alegrem-se sempre no Senhor. Repito:
alegrem-se! [Filipenses 4.4]

Bora começar… (5 min)

Estamos todos em busca de alegria. O problema é quando se faz da alegria
um destino, não uma decorrência. Para se ter ideia: calcula-se que
anualmente as pessoas invistam na casa dos trilhões de dólares em busca
de entretenimento, risadas, alegria. A nal, quem não quer ser feliz? Todo
mundo, de um jeito ou de outro, quer alegria. Mas como obtê-la, como
cultivá-la? A carta de Paulo aos lipenses será de grande auxílio para nós
neste sentido.

No que consiste a alegria
duradoura?
Tempo de orar (5 min)
Apresente e ore pelos
visitantes.
Ore por todos e pelo estudo

Filipenses, de fato, é uma nota de agradecimento escrita pelo apóstolo aos
crentes em Filipos. Eles o haviam socorrido nanceiramente em sua hora de
maior necessidade. Paulo aproveita a ocasião para enviar algumas
instruções sobre a unidade cristã. Seu pensamento central é simples:
somente em Cristo são possíveis a verdadeira unidade e a alegria de viver.

de hoje.

Tempo de cantar (5 min)
Jesus, a essência do Louvor
Quando o som se vai tudo se
desfaz// eu me achego a Ti // Para

Silas, Timóteo, Lucas e Paulo chegaram pela primeira vez a Filipos, em 51
depois de Cristo, e onze anos mais tarde, aproximadamente (61 d.C.), Paulo
escreveu a carta. A carta é composta de 4 capítulos e 104 versículos. Pode
ser dividida do seguinte modo: [1] A alegria de Paulo — 1.1-30; [2] O apelo
de Paulo — 2.1-30;
[3] A advertência de Paulo — 3.1-21e 4] O
agradecimento de Paulo — 4.1-23. Caminhemos pela carta em busca de sua
mensagem e aplicações.

dar-Te ó Deus, algo de valor, que
alegre a Ti.
Dar-Te-ei mais que uma canção//
Pois a música em si não é o que
queres de mim// Tu sondas meu
interior, sabes tudo que sou e
queres meu coração!
Refrão : Quero adorar-Te com

A alegria de Paulo — 1.1-30

minha alma// És o meu Salvador a
essência do meu louvor! // Perdão,
Senhor é o que mais quero, És o

A oração de Paulo na seção inicial deste capítulo (1.3-11) é um modelo
para nós de uma oração com base bíblica. Paulo não faz simplesmente
pedidos gerais de benção, mas ora especi camente para que Deus opere na
vida dos cristãos e os faça crescer em amor, com o objetivo de saberem
viver neste mundo. Uma vez que, vindo as circunstâncias difíceis da vida, é
fácil focarmos em nós mesmos, buscando minimizar o desconforto, fugindo
do que se deve fazer. Mas Paulo nos encoraja a permanecermos rmes e a
vivermos de um modo que seja digno do evangelho.

meu Redentor e a essência do meu
louvor!
Não sei explicar Teu grandioso
amor// Tu mereces mais!// Pobre e
fraco sou, mas o que tenho é Teu,
minha vida dou!
Dar-Te-ei mais que uma canção,
Pois a música em si não é o que
queres de mim// Tu sondas meu
interior, sabes tudo que sou e
queres meu coração!

O apelo de Paulo — 2.1-30

Refrão: Quero adorar-Te com
minha alma// És o meu Salvador a

Tendo falado de sua alegria, Paulo passa a exortar a igreja à unidade, ao
altruísmo e à humildade – ele apela à mente e à atitude de Cristo Jesus.
Nisso eles achariam alegria! O tipo de vida exibida por Cristo e seus
discípulos nas Escrituras deve ser nosso modelo. É dessa vida piedosa,
centrada em Cristo e para o bem do outro, que nascerá a alegria.

essência do meu louvor!// Perdão,
Senhor é o que mais quero// És o
meu Redentor e a essência do meu
louvor!
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Alvos de oração (5 min)

A advertência de Paulo — 3.1-21

* Anote nomes-alvo,

Paulo faz advertências contra dois tipos comuns de falsos ensinos: um que
encoraja a con ança ou a fé em aceitação pelas obras (legalismo), e outro
que encoraja o mundanismo (antinomianismo). Ele lembra aos crentes de que
nossa pátria está nos céus, onde está Jesus Cristo e para onde devemos
olhar. Ele nos da conta de que, quando Jesus Cristo voltar, os cristãos serão
transformados em corpos glori cados. Isso acontecerá em um instante.
PENSE: se ver Cristo sicamente nos transformará em um instante, então
podemos admitir que ver Cristo espiritualmente agora nos transforma
progressivamente. Essa é a santi cação progressiva.

compartilhe-os com o grupo e
ore para alcançá-los com RD e
integrá-los no PGM:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________
๏ Ore para que o Espírito
Santo:
๏ Prepare o coração das
pessoas para receberem
a mensagem;
๏ Conceda a você coragem
e oportunidade de
compartilhar;
๏ Leve as pessoas ao
arrependimento e
coloque nelas fé.
Motivos de oração (15

O agradecimento de Paulo — 4.1-23
Neste último capítulo, caminhando para fazer os agradecimentos nais –
cumprindo o propósito inicial da carta –, Paulo trança suas palavras com
algumas exortações em apelo à unidade, e explicações de como ter paz com
Deus e alegria em toda e qualquer circunstância.
Embora haja uma pequena quantidade de ensino doutrinário, Filipenses
está centrada na pessoa e no poder de Cristo, e talvez a passagem
cristológica mais importante nas Epístolas Paulinas seja o capítulo 2,
versículos 5-11. Foi escrito para ilustrar a humildade como um meio prático
de unidade entre os crentes, mas é na verdade um dos textos mais elevados
das Escrituras. Condensados nesses sete versículos estão zipados insights
profundos sobre a preexistência, encarnação, humilhação e exaltação de
Jesus – que é a alegria dos homens.

min)
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Tempo de compartilhar (30 min)
1. Pelo que você vive? A fama do nome de Cristo é mais importante para você
do que o conforto e a vida fácil?
2. Pense no modo como Cristo (2.5-16), Paulo (2.17-18), Timóteo (2.19-24) e

________________________

Epafrodito (2.25-30) se entregaram em altruísmo e humildade. Você pode

________________________

dizer que os tem imitado?

________________________
________________________
Avisos da igreja (5 min)
* Tome nota e participe!

3. Como você busca contemplar diariamente a Cristo e guiar outros a fazer o
mesmo? (Relacionamento Discipulador) Com que autoridade (poder) Jesus
ressuscitou a Lázaro? Que con ança e esperança isso trás a sua fé?
4. Paulo nos encoraja a lançar todas as coisas que nos causam ansiedade sobre
o Senhor em oração. Como você enfrenta as preocupações? A oração a Deus
é sua primeira ou a última opção?
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