
FILIPENSES
Conflitos, Ansiedade, 

Pureza e Contentamento



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber como resolver conflitos de

relacionamento na igreja e reagir

diante de provações;

sentir necessidade de ocupar a mente

com o que é puro e bom; alegria em

meio a provações;

agir conforme orientação bíblica diante

de conflitos e provações.



Chegamos ao último estudo nessa carta.

Há vários assuntos que Paulo trata com os

crentes da igreja em Filipos nesse trecho:

a) problema de relacionamento;

b) ansiedade em meio a provações;

c) pureza na vida cristã; e

d) contentamento.

Paulo demonstra seu coração pastoral.

Introdução



1. O problema entre Evódia e Síntique

2. A importância delas na obra de Deus

3. A recomendação pastoral

a. “vivam em harmonia” (cf. Sl 133; Jo

17.11; 1Co 3.1-4)

b. Intervenção e auxílio da liderança

I. Conflitos na igreja (Fp 4.2-3)



Aplicação para hoje

Há conflitos de relacionamento em

sua igreja? Você é parte deles? O

que se pretende fazer para resolvê-

los? (cf. Mt 5.21-26).



1. Compreendendo a ansiedade

a. “ansiosos” (v. 6) = atraídos para

direções diferentes (gr.)

b. Ansiedade tem a ver com angústia =

aperto, estrangulamento (gr.)

c. Evidencia um prejuízo em nossa vida

espiritual (Mt 6.30)

II. Superando a Ansiedade

(Fp 4.4-7)



2. A recomendação pastoral

a. “Alegrai-vos sempre no Senhor” (v. 4)

b. Agir com moderação, equilíbrio (v. 5)

c. Orar, suplicar e ser grato a Deus (v. 6)

II. Superando a Ansiedade

(Fp 4.4-7)

3. A garantia da Palavra de Deus

a. A paz de Deus guardará nosso coração

e nossa mente (v. 7)



Aplicação para hoje

Você é ansioso? Consegue

identificar, na maioria das vezes,

aquilo que o desestabiliza? Em vez

de sofrer, por que você não segue a

orientação bíblica?



1. Tudo o que é verdadeiro

2. Tudo o que é respeitável

3. Tudo o que é justo

4. Tudo o que é puro

5. Tudo o que é amável

6. Tudo o que é de boa fama

III.Pureza na Vida Cristã

(Fp 4.8-9)



Aplicação para hoje

Nossa mente é influenciada pelo

que vemos e ouvimos. Então temos

de vigiar quanto às coisas que

assistimos e vemos. O que você tem

feito para preservar sua santidade?



1. A generosidade dos filipenses (vs. 10,

14-16)

IV. O contentamento de Paulo  

(Fp 4.10-19)

Eles tinham o desejo, mas faltava-lhes 

oportunidade. Em algumas igreja, 

ocorre o contrário.



2. O testemunho de Paulo (vs. 11-13, 17)

IV. O contentamento de Paulo  

(Fp 4.10-19)

Ele não se via como vítima das 

circunstâncias, contentava-se com a 

provisão de Deus e fortalecia-se no 

Senhor para enfrentar dificuldades .



3. O suprimento do Senhor (vs. 18-19)

IV. O contentamento de Paulo  

(Fp 4.10-19)

Deus usou os filipenses para suprir 

necessidades materiais de Paulo.

A partir de Paulo, Deus supriria cada 

necessidade dos filipenses.



Aplicação para hoje

Quantos irmãos podem dizer a

respeito da sua igreja o que Paulo

disse da igreja em Filipos?

Qual é o comprometimento de sua

igreja com a necessidade alheia?

A prioridade da sua igreja está nas

coisas ou nas pessoas?



A melhor parte do estudo bíblico não é o

aprendizado, e sim a prática.

1. Se você tem problema de

relacionamento com alguém, resolva

logo isso.

2. Em vez de viver ansioso, confie em

Deus, ore, suplique e agradeça o que

ele faz por você.

Conclusão



A melhor parte do estudo bíblico não é o

aprendizado, e sim a prática.

3. Leia a bíblia e ore diariamente; isso

o ajudará a guardar sua mente.

4. Busque em primeiro lugar o reino

de Deus e sua justiça, e o Senhor

cuidará das suas necessidades.

Conclusão


