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INTRODUÇÃO:
SÉRIE ESTUDANDO A PALAVRA
Cada grupo de estudo bíblico é diferente. O seu talvez se reúna nas
dependências de uma igreja, em uma casa ou cafeteria, dentro de um trem,
acompanhado de um café demorado no meio da manhã ou espremido em
30 minutos, no intervalo para o almoço. Seu grupo pode incluir cristãos
recém-convertidos, cristãos maduros, não cristãos, mães e crianças pequenas,
estudantes, homens de negócios ou adolescentes. Por isso desenvolvemos os
guias da Série Estudando a Palavra para que sejam flexíveis no uso em muitas
situações diferentes.
Em cada encontro, nosso objetivo é desvendar o significado de uma
passagem e ver como ela se enquadra na “visão geral” da Bíblia. Mas, é
claro, não se pode ir só até aí. Também precisamos aplicar o que descobrimos
à nossa vida, da maneira mais adequada possível. Vamos dar uma olhada no
que isso envolve:

v

Debata. A maioria dos grupos precisa “quebrar o gelo” no começo
de cada encontro, e aqui está a pergunta certa para fazer isso. Ela foi
planejada para levar as pessoas a conversar sobre um tema que será
tratado ao longo do estudo bíblico.

S

Investigue. O texto bíblico para cada encontro é fracionado em
porções mais facilmente administráveis, com perguntas que objetivam
ajudá-lo a entender do que trata a passagem. O Guia do líder contém
orientações sobre as perguntas e, às vezes, perguntas e informações
adicionais assim identificadas: s.

D

Aprofunde-se (opcional). Essas perguntas o auxiliarão a
relacionar o que aprendeu com outras partes da Bíblia, de modo que
você possa encaixar tudo, como um quebra-cabeça. Podem, ainda,
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levá-lo a perceber uma parte da passagem que não é tratada em
detalhes na análise principal.

P

Aplique. À medida que avançar no estudo bíblico, você deparará com
perguntas elaboradas para fazer o grupo debater sobre o que o ensino
da Bíblia significa na prática para você e para sua igreja.

A

Vida pessoal indica uma oportunidade para você pensar, traçar planos
e orar sobre as mudanças que precisa implementar em sua vida em
consequência do que aprendeu.

R

Ore. Queremos incentivar a oração, cujas raízes se encontram na Palavra
de Deus — em conformidade com os interesses, os propósitos e as
promessas de Deus. Assim, cada encontro termina com uma oportunidade
de revisar as verdades e os desafios enfatizados pelo estudo bíblico e os
converte em orações de petição e ação de graças.

O Guia do líder e a introdução oferecem informação histórica
contextualizada, explicações dos textos bíblicos escolhidos para cada encontro,
ideias para atividades extras opcionais e orientação sobre a melhor maneira
de ajudar as pessoas a descobrir as verdades da Palavra de Deus.
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POR QUE ESTUDAR FILIPENSES?
Alegrai-vos sempre no Senhor; digo outra vez: Alegrai-vos! (Fp 4.4).

Deus nunca nos ordena a fazer aquilo que não nos capacita a fazer. E, por
meio da carta de Paulo à igreja em Filipos, no atual nordeste da Grécia, Deus
nos dá a ordem de nos alegrarmos tanto quanto nos dá uma ótima razão
para nos alegrarmos — qualquer que seja nossa luta na vida.
A alegria é uma graça espiritual que todos nós precisamos experimentar
em nossa vida cristã. Vivemos em um mundo de estresse e ansiedade que,
com demasiada facilidade e de forma sutil, pode roubar a paz de Deus de
nosso coração. Precisamos de que uma alegria abundante e transbordante
inunde nossa alma. O livro de Filipenses foi escrito justamente com esse
propósito — apontar essa alegria para nós.
Ele o faz ao nos levar a focar o evangelho. Há uma ênfase repetida
nas boas-novas de salvação que residem no Filho de Deus, Jesus Cristo
(1.5,7,12,16,27; 2.22; 4.3,15). Paulo dá grande importância à mensagem
salvadora do evangelho, bem como à necessidade de que a vivamos em nossa
vida cotidiana. Os crentes precisavam de um foco no evangelho. O mesmo
se aplica a nós.
No entanto, Filipenses também produz alegria em nós ao nos mostrar
como crescer em santidade. Essa carta nos ensina muito a respeito de como
viver a vida cristã. Paulo nos diz que temos a grande responsabilidade de
desenvolver nossa salvação com temor e tremor (2.12,13). Ao mesmo tempo,
ele nos ensina que é Deus quem está atuando em nós para o seu bom
propósito. Almeje crescer no desejo por santidade e na vida de santidade
enquanto caminha por essa carta.
É maravilhoso saber que as grandes verdades de Filipenses se aplicam
a nós, se estamos em Cristo Jesus. Nestes sete estudos, você pode esperar
aprender mais e experimentar mais da plenitude daquilo que Deus preparou
para nós como seu povo, para que possa ter prazer em resplandecer “como
luminares no mundo, retendo a palavra de vida” (2.15,16).
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Criação
Queda
Noé

Abraão
José
Êxodo do Egito
Israel chega à
Terra Prometida

LINHA DO TEMPO
DA BÍBLIA
Onde a Carta aos Filipenses se
enquadra na narrativa da Palavra de Deus
como um todo?

Rei Davi
Reino dividido
(Judá/Israel)
Israel exilado
Judá no Exílio
Judá retorna

FILIPENSES
Jesus
Cristo

49-52 d.C.

A segunda viagem
missionária de Paulo o
leva a Filipos, onde
uma igreja é iniciada

c. 55 d.C.

Paulo faz mais duas
breves visitas a Filipos

c. 61 d.C.

Em prisão domiciliar em
Roma, Paulo escreve à
igreja filipense

Pentecostes
O Apocalipse
é escrito

Jerusalém é
destruída

Momento
presente

c. 61 d.C.

A volta de Jesus
Nova criação

Filipenses.indd 10

17/12/2019 14:11:18

1

Filipenses 1.1-11

ORAÇÃO CHEIA DE ALEGRIA

v Debata
1.

O que, em sua opinião, é possível saber sobre uma pessoa quando
consideramos se ela ora, para quem ora e o que ora?

S Investigue

f Leia Filipenses 1.1-8

2.

O que é notável na forma como os autores
da carta — o apóstolo Paulo e seu
cooperador Timóteo — denominam a si
mesmos (v. 1)?

GLOSSÁRIO
santos (1.1). Os santos: aqueles que
são separados por Deus e para ele.
bispos e diáconos (1.1). Líderes.
participantes (1.7). Partilhadores.

• Como eles denominam os destinatários?

Oração cheia de alegria
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opcional

D Aprofunde-se

3.

f Leia Atos 16.6-40

Por que Paulo foi a Filipos (v. 6-10)?
Quem Deus chamou à fé salvífica por meio de Paulo (v. 11-34)?
O que você acha que isso ensinou a Paulo e à sua nova igreja sobre:
• quem Deus pode salvar?
• em que circunstâncias a intervenção de Deus pode ocorrer?

O que Paulo está fazendo e como está se sentindo (v. 3,4)?

• Onde Paulo está enquanto escreve (v. 7, veja também v. 13,14)?

• Como isso torna a oração e a emoção de Paulo, nos versículos 3 e 4,
ainda mais marcantes?

A Vida pessoal

Em meio às nossas adversidades, nunca devemos perder de
vista a importância de orarmos pelos outros. Ao oferecer orações
de intercessão, nossa atenção é desviada de nossos próprios
problemas para a vida de outros. Esse tipo de oração abnegada é
um bom remédio para nossa alma atribulada, pois tira o olhar de
nós mesmos e o reorienta para os outros.
Você já experimentou isso em sua vida?
Como você poderia remodelar suas orações à luz desse conceito?

12

FILIPENSES
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