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Os últimos anos não têm sido fáceis para 
nenhum de nós. É muito difícil encontrarmos 
alguém que não tenha perdido algum fami-
liar, amigo ou até mesmo um irmão em Cris-
to, para a Covid-19. Tem sido um período de 
muito choro, tristeza e apreensão. E mesmo 

mais de dois anos depois do início da pandemia, ainda sobram incertezas 
sobre o nosso convívio com a doença.

Apesar de estar no centro dos noticiários na maior parte do tempo, 
a Covid-19 não é a única coisa que tenta nos tirar a paz nestes tempos. 
Como	escreveu	Pedro,	somos	afligidos	por	várias	provações	(1	Pe	1:6).	É	
o	desemprego,	a	doença	emocional,	a	luta	com	os	filhos,	os	problemas	
com	a	empresa,	o	conflito	dentro	do	casamento,	etc.

Como experimentar a alegria quando a vida se parece com uma panela 
de pressão? Felizmente, a carta aos Filipenses traz uma resposta para o nos-
so coração. Este documento escrito pelo apóstolo Paulo aponta claramente 
o caminho para continuar seguindo a Cristo, mesmo quando as coisas se 
complicam. Durante este trimestre, colocaremos nosso olhar sobre ela.

Quando escreveu a carta aos Filipenses, Paulo já estava preso há apro-
ximadamente quatro anos, privado de fazer aquilo para o qual foi chama-
do: pregar o evangelho em todos os lugares. Em vez disso, ele era obri-
gado a sentar-se acorrentado vinte quatros horas por dia a um soldado 
romano. Mesmo tendo esperança de ser liberto, é possível que passasse 
na mente de Paulo que a vida dele pudesse terminar ali.

Nestas condições, Paulo recebe informações de que sua amada igre-
ja, em Filipos, sofria ataques. Falsos mestres tentavam desencaminhá-la, 
pregando algo diferente do evangelho de Jesus. Além disso, duas fac-
ções internas, lideradas por duas mulheres amadas pelo apóstolo, esta-
vam em disputa e não conseguiam entrar em harmonia.

Em tais circunstâncias, Paulo tinha tudo para escrever uma carta “ten-
dente à autocomiseração. Também não seria surpresa se escrevesse uma 

Apresentação
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carta raivosa”.1 Mas, não é o que vemos. Filipenses é uma carta que eleva 
o ânimo de qualquer um! Além de “versículos memoráveis, Filipenses 
está embebido de paixão pelas boas novas de Jesus”.2 

A carta aos Filipenses é comumente chamada de “A carta da alegria”. 
E com razão. Ao longo dos seus quatro capítulos, a palavra alegria e seus 
correspondentes aparecem dezesseis vezes (1:4, 18, 22, 2:2, 17-18, 28-29, 
3:1, 4:1, 4 e 10). A “carta aos Filipenses é tudo menos pessimista”.3 Ela traz 
uma mensagem de ânimo, mesmo frente às circunstâncias desfavoráveis! 

Qual o segredo da alegria ultracircunstancial de Paulo? Conforme toda 
esta série nos mostrará: Jesus Cristo. Ele era a vida (Fp 1:21), o exemplo 
(Fp	2:5),	o	alvo	(Fp	3:14)	e	a	suficiência	(Fp	4:13)	do	apóstolo	e,	também,	
deve ser a nossa! Com o estudo de Filipenses, com certeza, seremos mo-
tivados	a	viver	com	alegria,	mesmo	diante	das	aflições.

Por isso, é com muita alegria que apresentamos a todos os alunos da 
Escola Bíblica a lição do segundo trimestre de 2022, que traz como título: 
Alegrai-vos! Estudos baseados na carta aos Filipenses. Nesta lição, fare-
mos uma exposição de toda a mensagem desta formidável carta, trecho 
a trecho! Que o Senhor possa lhe abençoar nesta emocionante jornada!

Com a lição em uma mão e a Bíblia em outra, oramos para que você 
seja	muito	edificado	por	meio	deste	conteúdo!	Que	os	professores	sejam	
instrumentos de Deus para a proclamação do evangelho e esmerem-se 
nas ministrações das aulas, para que todos possam crescer na graça e no 
conhecimento de Jesus. Bons estudos!

Eleilton William de Souza Freitas
Editor e diretor da Editora Promessa

1. Stafford (2001:11).
2. Stafford (2001:10).
3. Tenney (2008:333).

1
02 DE ABRIL DE 2022

Sexta-feira, 01/04 – 18h06
Sábado, 02/04 – 18h05

D 27/03 At 16:9-12

S 28/03 At 16:13-15

T 29/03 At 16:16-20

Q 30/03 At 16:21-24

Q 31/03 At 16:25-30

S 01/04 At 16:31-40

S 02/04 Fp 1:1-2
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1 Nasce uma 
igreja

02 DE ABRIL DE 2022

OBJETIVO
Relembrar como foi o 
surgimento da igreja 
na cidade de Filipos e 
apresentar informações 
introdutórias da carta 
que Paulo enviou aos 
Filipenses.

Sexta-feira, 01/04 – 18h06
Sábado, 02/04 – 18h05

LEITURA DIÁRIA
D 27/03 At 16:9-12

S 28/03 At 16:13-15

T 29/03 At 16:16-20

Q 30/03 At 16:21-24

Q 31/03 At 16:25-30

S 01/04 At 16:31-40

S 02/04 Fp 1:1-2

INTRODUÇÃO

A carta aos Filipenses é comumente chamada 
de “A carta da alegria” e com razão. Ao longo dos 
seus quatro capítulos, a palavra alegria e seus cor-
respondentes aparecem dezesseis vezes (1:4, 18, 
22, 2:2, 17-18, 28-29, 3:1, 4:1, 4 e 10). A “carta aos 
Filipenses é tudo menos pessimista”.1 Ela traz uma 
mensagem de ânimo, mesmo frente às circunstân-
cias desfavoráveis!

 A lição deste trimestre, que traz como título: 
“Alegrai-vos! Estudos baseados na carta aos Fili-
penses”, fará uma exposição de toda a mensagem 
desta formidável carta! Neste primeiro estudo, al-
gumas informações introdutórias serão abordadas, 
tendo por base a saudação da carta. Conforme ve-
remos, desde as primeiras palavras, há ricos ensi-
namentos. Ao estudo!

1. Tenney (2008:333).

TEXTO-BASE
Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos 
os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, 
juntamente com os bispos e diáconos: A vocês, 
graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do 
Senhor Jesus Cristo. (Fp 1:1-2 – NVI)
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A igreja de Filipos era muito 
amada pelo apóstolo Paulo (Fp 
4:1). Talvez, por isso, de todas as 
cartas paulinas que não foram es-
critas a indivíduos, esta seja a mais 
pessoal: o apóstolo empregou o 
pronome pessoal na primeira pes-
soa, explícita ou implicitamente, 
mais de cem vezes.2 Foi uma carta 
escrita com muito afeto! Vejamos, 
a partir de agora, algumas informa-
ções introdutórias.

1. A cidade: A carta é escrita 
aos cristãos que vivem em Filipos 
(Fp 1:1). Foi Felipe II, pai de Ale-
xandre, o Grande, quem deu este 
nome à cidade em homenagem a 
si próprio, por volta de 357 a.C. No 
primeiro século, apesar de peque-
na (estima-se algo em torno de cin-
co a dez mil habitantes3), o livro de 
Atos traz duas informações sobre a 
cidade: Filipos, na Macedônia, que 
é colônia romana e a principal ci-
dade daquele distrito (At 16:12 – 
grifo nosso).

Em primeiro lugar, Filipos era 
uma colônia romana. Aliás, des-
de 168 a.C. a cidade esteve sob 
dominação romana e, desde 42 
a.C., tornou-se colônia, quando 
foi repovoada com veteranos de 

2. Tenney (2008:331).
3. Keener (2017:440).

guerra.4 Neste período, o impera-
dor romano deu o ius italicum – o 
que a tornava uma réplica menor 
de Roma. Era como se a cidade ti-
vesse sido transferida para a Itália; 
suas terras deveriam ser tratadas 
por lei como se estivessem lá.

Em segundo lugar, Filipos era a 
principal cidade do distrito. Não 
tanto por questões administrati-
vas, mas, por ser uma espécie de 
“mini Roma” – como acabamos 
de mencionar –, a cidade ganhou 
muita relevância e prestígio. Além 
disso, Filipos era uma das princi-
pais cidades, também, em razão 
de suas minas de ouro e prata 
(era próspera economicamente) 
e de sua localização privilegiada, 
em uma importante rota comer-
cial, a Via Egnatia.

2. A igreja: A carta aos Filipen-
ses foi escrita aos santos em Cris-
to que viviam em Filipos (Fp 1:1). 
E como eles foram alcançados? 
Como surgiu uma igreja neste lo-
cal? O texto que narra a chega-
da do evangelho à cidade é Atos 
16:12-40. Trata-se de uma igre-
ja plantada pelo apóstolo Paulo 
(junto com Silas, Timóteo e Lucas) 
durante a sua segunda viagem 
missionária; foi a primeira igreja 

4. Mauerhofer (2010:446).

I. EXAMINANDO O TEXTO BÍBLICO
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estabelecida no território que hoje 
conhecemos como Europa.5

O livro de Atos nos conta que 
Paulo foi até a Macedônia pregar 
o evangelho por causa de uma vi-
são (At 16:9). Apesar de passar por 
Neápolis, ele começou sua ativida-
de missionária naquela região pela 
cidade de Filipos (At 16:11-12). 
É provável que o apóstolo tenha 
chegado à cidade por volta de 50 
d.C. Ali, às margens do rio Angites, 
ele proclama o evangelho para al-
gumas mulheres, dentre as quais, 
Lídia, que se converte a Cristo jun-
to com as pessoas de sua casa (At 
16:13-15). Os primeiros frutos co-
meçavam a ser colhidos!

Pelo que se lê em Atos, Paulo 
e seus companheiros não devem 
ter	ficado	muito	tempo	em	Filipos.	
Depois que o apóstolo libertou 
uma jovem possessa, foi espanca-
do e preso (At 16:16-24). Na se-
quência, liberto milagrosamente 
da prisão (At 16:25-26). Este even-
to contribuiu para a conversão do 
carcereiro junto com a sua família 
(At 16:25-34). A obra avançava! 
Mas, logo depois, o apóstolo e 
seus companheiros deixaram a 
cidade (At 16:35-40). A igreja, no 
entanto,	 continuou	 firme.	 Outras	
pessoas foram vitais nesta conso-
lidação (Fp 4:2-3).

5. O sítio arqueológico da antiga cidade 
está localizado atualmente na Grécia. 

3. A carta: Está claro que o au-
tor da carta aos Filipenses é Paulo 
(Fp 1:1). Apesar de Timóteo ser ci-
tado no início, ele não é um coau-
tor. A carta é escrita na primeira 
pessoa. Timóteo foi mencionado 
por ser conhecido e estimado pe-
los destinatários. Ele acompanhou 
Paulo quando a igreja em Filipos 
foi plantada (At 16:1-3) e estava 
junto do apóstolo quando a carta 
foi escrita (Fp 2:19).

Paulo estava preso quando es-
creveu a carta aos Filipenses (Fp 
1:13-14). Mui provavelmente, tra-
ta-se	do	período	em	que	ele	ficou	
aprisionado em Roma, em uma 
casa alugada por dois anos (60-
62 d.C.), aguardando ser julgado 
por Nero (At 28:16, 30-31). Mes-
mo nesta situação adversa, ele es-
creveu uma carta que transborda 
alegria! E o que levou o apóstolo 
a escrever para aqueles cristãos 
mesmo estando preso? Podería-
mos responder esta pergunta com 
uma palavra: gratidão. Filipenses é 
uma carta de gratidão.

Naquela época, “quando al-
guém ia para a prisão, não era 
normalmente alimentado por seus 
captores; eles dependiam de ami-
gos para ajudá-los”.6 Neste con-
texto, quando a igreja de Filipos 
soube do aprisionamento de Pau-

6. Wright (2020:105).
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lo, tratou de enviar Epafrodito com 
uma	 oferta	 financeira	 para	 socor-
rê-lo (Fp 2:25; 4:15-18). Epafrodito 
adoeceu e quase morreu na via-
gem até Roma (Fp 2:27). Assim que 
ele se recuperou, Paulo enviou-o 
de volta à igreja com esta carta em 
mãos (Fp 2:28-30), agradecendo 
àqueles cristãos por sua coopera-
ção (Fp 1:5, 7).

4. A saudação: Destacamos dois 
pontos importantes na saudação: a 
menção aos líderes da igreja e a 
menção às bênçãos de Deus. So-
bre os líderes, Paulo menciona os 
bispos e os diáconos (Fp 1:1). A 
palavra	 “bispo”	 significa,	 simples-
mente, “supervisor”. Os bispos 
(também chamados de presbíteros, 
Tt 1:5, 7) eram os líderes que de-
sempenhavam o ministério pastoral 
do ensino, organização e disciplina 
eclesiástica.7 Ao lado dos bispos, 
haviam os diáconos. Eles eram as-
sistentes dos bispos e cuidavam 
dos necessitados (At 6:1-3). 

Entretanto, chama-nos a aten-
ção nesta saudação, a menção aos 
“santos”, isto é, aos cristãos de 
maneira geral, antes dos “bispos 
e diáconos”. Não foi um descuido 
de Paulo, mas, um indício de que 
o apóstolo entendia a função dos 
líderes a partir do povo e não vice e 
versa.8 Os bispos e diáconos estão 

7. Shedd; Mulholland (2005:89).
8. Weingartner (1992:14).

entre os santos e não acima deles. 
Os líderes devem ser respeitados 
(1 Ts 5:12-13), contudo, eles não 
podem se esquecer de que não 
são os santos que existem para os 
líderes, mas os líderes que existem 
para os santos. Os líderes foram 
chamados para servir a igreja e não 
o contrário.

Em relação às bênçãos de Deus, 
Paulo escreve: A vocês, graça e paz 
(Fp 1:2a). O apóstolo deseja que 
os cristãos desfrutem da graça e da 
paz. A graça é o favor imerecido de 
Deus, por meio do qual fomos al-
cançados (Rm 3:24). A graça é a fon-
te ou origem da nossa redenção. Já 
a paz é o efeito da graça. Por meio 
da cruz fomos reconciliados e temos 
paz (Rm 5:1). Ambas as bênçãos 
vem da parte de Deus nosso Pai e 
do Senhor Jesus Cristo (Fp 1:2b). 
Por	 fim,	 estamos	 chegando	 ao	

final	desta	primeira	parte	de	nossa	
lição que nos apresentou algumas 
informações introdutórias sobre 
a carta aos Filipenses. Estas infor-
mações são importantes para nos 
ajudar a interpretar todo o restante 
da carta que será apresentada na 
sequência dos estudos desta série. 
A seguir, temos algumas perguntas 
para revisarmos o conteúdo apre-
sentado, duas aplicações e um de-
safio	para	sua	semana.
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01. Como é conhecida a carta de Paulo aos Filipenses e por que 
razão? Fale um pouco sobre a cidade de Filipos. Tome por base a 
introdução, At 16:12 e o item 1 do comentário anterior.

02. Com base em At 16:9-40 e no item 2 do comentário anterior, 
comente de modo resumido, como o evangelho chegou à cidade de 
Filipos.

03. À luz do item 3 da carta aos Filipenses, comente quem foi o seu 
autor, em que circunstâncias escreveu e com que objetivo.

04. Leia Fp 1:1-2 e comente com a classe a menção aos líderes da 
igreja e a menção às bênçãos de Deus, presentes nestes versículos. 
Tome por base, também, o item 4 do comentário anterior.

II. APLICANDO O TEXTO BÍBLICO

1. Quando nasce uma igreja, nasce uma comunidade de servos! 

Paulo e Timóteo foram apresenta-
dos como servos de Jesus Cristo (Fp 
1:1 – grifo nosso). A palavra “servos” 
é a tradução da palavra grega “dou-

los”,	que	também	significa	escravo.	
Em certo sentido, trata-se de um 
termo apropriado para nos retratar. 
Todo cristão é um escravo. Antes, es-
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cravos do pecado (Rm 6:17); agora, 
escravos comprados por Cristo (1 Co 
6:20). A palavra “comprados” utiliza-
da em 1 Coríntios 6:20 diz respeito 
a alguém que é comprado em um 
mercado, como acontecia com mui-
tos escravos nos leilões da época.

Nós fomos comprados pelo san-
gue de Jesus para pertencermos a 

ele. Paulo, Timóteo, os santos, os 
bispos e diáconos de Filipos, assim 
como nós, somos servos de Cris-
to! A igreja é uma comunidade de 
servos. Quando surgiu a igreja de 
Filipos, assim como quando surgiu 
a igreja em que você congrega, 
surgiu uma comunidade de servos! 
Temos agido como tal?

Paulo se refere aos cristãos de 
Filipos como os santos em Cristo 
Jesus (Fp 1:1 – grifo nosso). Por 
que chamar os cristãos de “san-
tos”? Obviamente, não é porque 
ele acreditava que os cristãos de Fi-
lipos eram perfeitos. Eles não eram. 
Todavia, Paulo sabe que a igreja é 
a comunidade daqueles que fo-
ram separados por Cristo para uma 
nova vida (1 Co 1:2; 6:11) e que são 
desafiados	a	viverem	à	altura	desta	
nova vida (Cl 3:12; 1 Pe 1:15-16).

Além disso, os santos são aque-
les que estão “em Cristo”, isto é, 
aqueles que estão tão intimamen-
te ligados a Cristo a ponto de suas 
vidas serem completamente go-
vernadas por Ele. Assim é a igreja. 
Quando uma comunidade chama-
da igreja é plantada, ali nasce um 
povo santo! A igreja onde você 
serve a Cristo tem levado isso a sé-
rio? Vocês são os santos em Cristo 
neste local onde residem e devem 
viver como tal!

05. Você concorda que, quando nasce uma igreja, deveria nascer 
uma comunidade de servos? Justifique sua resposta.

2. Quando nasce uma igreja, nasce uma comunidade de santos!

06. Em que sentido podemos dizer que a igreja é uma comunidade 
de santos? É possível ser uma comunidade de santos e não estar 
“em Cristo”?



PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 27/03 Mt 25:31-46 Nm 32-34 Jó 2 

 Segunda-feira 28/03 Mt 26:1-25 Nm 35-36 Jó 3 

 Terça-feira 29/03 Mt 26:26-40 Dt 1-2 Jó 4 

 Quarta-feira 30/03 Mt 26:47-75 Dt 3-4 Jó 5 

 Quinta-feira 31/03 Mt 27:1-31 Dt 5-6 Jó 6 

 Sexta-feira 01/04 Mt 27:32-66 Dt 7-8 Jó 7 

 Sábado 02/04 Mt 28 Dt 9-10 Jó 8 
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DESAFIO DA SEMANA

Como esta é primeira lição de uma série sobre a carta de Paulo 
aos	Filipenses,	seu	desafio	para	esta	semana	será	o	de	ler	o	capí-
tulo que trata de “Filipenses” de uma Introdução ao Novo Testa-
mento. Você pode ler, por exemplo, o livro Introdução ao novo 
testamento: cartas paulinas e gerais, livro publicado pela antiga 
Fatap (atual Cetap, 2011, 95-104). 

Além disso, é importante localizar a cidade de Filipos em um 
mapa e ler um pouco sobre ela. Esperamos que estas sejam ativi-
dades	edificantes	para	a	sua	vida!	E	que	o	Senhor	use	a	carta	aos	
Filipenses durante este trimestre para lhe dar ânimo e lhe ajudar a 
entender que toda vez que nasce uma igreja, nasce uma comunida-
de de servos e de santos em Cristo!



14  |  Lições Bíblicas – 2º Trimestre de 2022

MOMENTO MISSIONÁRIO

Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles; 
dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o 
estivessem sofrendo no corpo. (Hb 13:3)

O grupo extremista islâmico Boko Haram está ativo no Norte de Cama-
rões1 e criou um ambiente hostil para os cristãos. Cristãos foram seques-
trados e mortos, e igrejas foram alvo de ataques. Como o governo está 
frequentemente focado em outros lugares, é dada uma abertura para o 
Boko Haram expandir e continuar os ataques que visam os cristãos. 

É uma situação muito difícil para os muçulmanos que querem se con-
verter ao cristianismo. Em partes predominantemente islâmicas do país, 
houve um processo de radicalização. Cristãos ex-muçulmanos são ame-
açados quando Bíblias ou outra literatura cristã são encontradas em sua 
posse. Eles não são livres para expressar a fé ou crenças cristãs – mesmo 
para a família próxima – porque isso os expõe ao risco de respostas vio-
lentas da comunidade. 

1. Missão Portas Abertas. Lista Mundial da Perseguição 2021. Disponível em: https://missao.
portasabertas.org.br/ty-ebook-lista-mundial. Acesso em: 26 jan. 2022.

CAMARÕES
Somos Um COM OS CRISTÃOS 

QUE SOFREM NO

POPULAÇÃO 25,9 milhões

CRISTÃOS 15,9 milhões

RELIGIÃO Cristianismo, islamismo, animismo

GOVERNO República presidencialista

LÍDER Paul Biya
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É difícil que qualquer governo forte e estável – e a segurança que ele 
fornece – se estabeleça e desenvolva em Camarões.

ORE
Clame para que Deus proteja as mulheres cristãs em Camarões que 

estão em constante risco de sequestro, casamento forçado e violência 
sexual nas mãos do Boko Haram.

Seja um mantenedor dos projetos missionários da Junta de Missões

Convenção Geral das Igrejas Adventista da Promessa
CNPJ 62.678.412/0001-32

Banco Bradesco
Ag. 0099 | CC 281419-6
Chave PIX (e-mail):	financeiro@juntademissoes.com.br




