


“Nosso mundo hoje 
- inquieto 
- conflitos em muitos países
- perigo de guerras devastadoras  

em futuro próximo. 
- Mais de 400.000 cientistas ocupados 
em melhorar sistemas bélicos ou em  
desenvolver novos armamentos”. Norbert Lieth



Até 3.10.20, mortes relatadas por Covid 19: 
no Mundo: 1.030.387;

no Brasil: 145.388

Grande parte da humanidade passa fome.
Terremotos, tempestades, inundações e doenças imprevisíveis, 
além de outros fenômenos e catástrofes da natureza, 
aumentam dramaticamente em progressão geométrica, 
como as dores de parto da que está para dar à luz.
Grande parte dos cristãos é perseguida 
“Escalada” nas perseguições nos últimos anos.
Sedução e engano através de falsas religiões 

(Johan Companjen)



O clamor pelo “homem forte” torna-se mais 
audível. 
Qualquer coisa passa a ser anunciada como 
“deus” ou “salvador” e as pessoas agarram-se 
ansiosas a essas ofertas enganosas. 

Apostasia nunca vista, 

Crescente afastamento da Bíblia e do Deus 
vivo.



Porque haverá então grande aflição, como nunca houve 
desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de 
haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma
carne se salvaria; mas por causa dos escolhidos serão
abreviados aqueles dias. Mateus 24:21,22
“As dores da Grande Tribulação anunciarão a vinda do Filho do
Homem.
Não nos encontramos diante do fim do mundo, mas nos
aproximamos do fim de nossa era (Mt 24.3). O Filho de Deus não
nos trará o fim, mas um novo começo. Jesus Cristo não é apenas
a esperança para o futuro do mundo, mas a esperança para toda
pessoa, para cada um que invocar Seu Nome”! (Norbert Lieth –
http://www.chamada.com.br)





“Filipos estava situada sobre a célebre  via Egnatia, 
que ligava Roma com a Ásia Menor”. 
Primeira igreja nascida em solo europeu”. 

Não há unidade 
de opinião sobre 
o lugar e data em 
que Paulo 
escreveu a carta. 

Na prisão em 
Éfeso, 54 – 55 
d.C.? Em Roma, 
em 63 d.C?



E dali (Neápolis) para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da 
Macedônia, e é uma colônia; e estivemos alguns dias nesta cidade.
E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde 
se costumava fazer oração; e, assentando-nos, falamos às mulheres 
que ali se ajuntaram.
E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da 
cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe 
abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia.
E, depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: Se 
haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e 
ficai ali. E nos constrangeu a isso.
E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma 
jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava 
grande lucro aos seus senhores. Atos 16:12-16



Ruínas de Filipos nos dias de hoje.



Cartas da prisão: 
Ef. 6:20,  Fil. 1:13 e 14, ano 63? 
Col. 4:18, Filemon, 1,9. 
Encarceramento em Roma durou 
cerca de 2 anos, Atos 28:30, mar. a 
maio de 61 dC a 63 dC.



https://ipfiladelfia.com/wp-content/uploads/2018/04/FILIPENSES.pdf





“O que motivava o apóstolo Paulo a sair plantando igrejas, 
organizando comunidades ao longo da bacia do 
Mediterrâneo, apesar da rejeição dos seus patrícios e das 
implacáveis perseguições que sofria? 
Paulo estava motivado por suas convicções teológicas. E 
elas eram de tal natureza que impeliam o apóstolo a ir ao 
mundo para proclamar o Evangelho e plantar novas 
igrejas”.  
“Paulo os batizava, elegia presbíteros dentre eles a quem 
encarregava do rebanho (At. 14.21-23), e depois de algum 
tempo voltava para supervisioná-los (At 15.36; 16.4-5;18.23).”
Fonte: José Barbosa de Sena Neto em https://aodeusunico.com.br/carta-aos-filipenses-a-epistola-da-alegria/



E, quando iam passando pelas cidades, lhes 
entregavam, para serem observados, os 
decretos que haviam sido estabelecidos 
pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém.
De sorte que as igrejas eram confirmadas na 
fé, e cada dia cresciam em número.

Atos 16:4,5











A alegria é um sentimento de contenta-
mento, júbilo, satisfação, exultação.

Nas pessoas, costuma ser expressa 
através de sorrisos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alegria







•A carta aos filipenses talvez tenha sido escrita em 
Roma no 1º. encarceramento. Mais de 10 anos 
desde que pregou em Filipos. Atos 16 tem o relato 
de Lucas sobre isso. 

O tema da carta aos filipenses é alegria em Cristo.
Estava preso, não sabia o que lhe aconteceria, mas, 
as palavras alegria, regozijo, em Cristo, são 
frequentes. 



“E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo

amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações

por mim a Deus;

Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que

esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem

aceita pelos santos;

A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria,

e possa recrear-me convosco”. Romanos 15:30-32



“A oração foi ouvida, pois três ou quatro anos mais tarde Paulo

chegou a Roma, preso é verdade, e, ao encontrar-se

com os irmãos da metrópole, o seu coração transbordava

de alegria.

Perto do fim da sua prisão .... escreveu aos filipenses, e

com justa razão essa carta é chamada de “A Epístola da Alegria”!

Nada menos que dez vezes é que a palavra, em forma

de substantivo ou de verbo, aparece na Epístola, e a carta só é de

apenas quatro capítulos curtos”! 
Fonte: José Barbosa de Sena Neto em https://aodeusunico.com.br/carta-aos-filipenses-a-epistola-da-alegria/



Aos Filipenses, “A Epístola da Alegria”! 

Pelo menos dez vezes a palavra ALEGRIA, em forma de

substantivo ou de verbo, aparece na Epístola!

E, humanamente falando, as circunstâncias em que Paulo

escreveu essa carta exigiam que ele fosse triste, acabrunhado,

sim, até cheio de ódio e de amargor. 

Tinha estado preso há anos, e isso injustamente. 

Fonte: José Barbosa de Sena Neto em 
https://aodeusunico.com.br/carta-aos-filipenses-a-epistola-da-alegria/



Que disseram as maiores autoridades que examinaram Paulo? 

“…achei que o acusavam de algumas questões da sua lei; mas

que nenhum crime havia nele digno de morte ou prisão” (At.

23.29), escreveu Cláudio Lísias a Festo. 

“Este homem nada fez digno de morte ou de prisões” (At. 26.31,

disse Agripa e Festo em conversa”.
(Cláudio Lísias- Tribuno e comandante de mil da guarnição romana de Jerusalém. 

(Pórcio Festo - governou – como procurador - a província romana da Judeia de 60 a 62 d.C.) 
(Agripa- governou a província romana da Judeia de 60 a 62 d.C.) 



“Este homem bem podia ser solto, se não 
tivesse apelado para César” (At. 26.32), 
finalizou Agripa.

Sua prisão, portanto, era injusta, e as 
acusações contra ele, feitas pelos seus 
próprios patrícios, os judeus, eram falsas.



- Alegria em meio à prisão

Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos

retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da

minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa

e confirmação do evangelho. Filipenses 1:7



E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram

contribuíram para maior proveito do evangelho;

De maneira que as minhas prisões em Cristo foram
manifestas por toda a guarda pretoriana, e por todos os 

demais lugares;

E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as 

Minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, 

sem temor. 
Filipenses 1:12-14



Paulo deveria sentir-se frustrado: 

- as igrejas que ele fundara estavam sem os seus cuidados

pastorais; 

- os seus planos para uma vasta campanha missionária que o

levaria até a Espanha, estavam parados. 

- E, além de tudo, Paulo estava na véspera de comparecer 
perante Nero, o imperador, e, embora inocente, bem poderia 
ser condenado à morte.



- Preso injustamente, caluniado por inimigos gratuitos, 
seus planos frustrados, a sua vida em perigo – tudo 
isso deveria fazer com que Paulo fosse magoado, 
revoltado, vingativo, e com a vida totalmente 
amargurada. 

Logo se vê que, a verdadeira alegria não depende de 
circunstâncias. 
“Alegrai-vos sempre no Senhor e outra vez digo, 
alegrai-vos”. (Fil. 4:4).



O segredo de uma vida contínua de alegria está “em

Cristo”. Cristo está em mim, e a minha vida está escondida 
com Cristo em Deus: que importa que a tempestade ruja em 

torno de mim? No Senhor sempre me alegro e sempre me 

alegrarei. O

fruto do Espírito é alegria, e alegria vem em segundo lugar, logo

depois do fruto por excelência, o amor. Para mim que sou crente,

a alegria não é anormal, mas perfeitamente normal em todas e

quaisquer circunstâncias, pois, a alegria é fruto do Espírito.



Vamos, agora, entender o que Paulo quer dizer quando nos

exorta: 

- A alegria em oração. 
Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, 
Filipenses 1:3
“E peço isto: que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em 
todo o conhecimento,
Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, e 
sem escândalo algum até ao dia de Cristo;
Cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para glória e 
louvor de Deus. Filipenses 1:9-11



– A alegria no fato de Cristo ser pregado mesmo em meio a

perseguição. 

“Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas
outros, de boa mente. Estes, por amor, sabendo que fui posto para
defesa do evangelho.
Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, 
Julgando suscitar aflição às minhas cadeias” 

Mas, longe disso, ele declara em verdadeira euforia de alma: “Mas que
importa?
contanto que Cristo, de qualquer modo, seja anunciado, ou por pretexto
ou de verdade, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei” (Fil.1:15-18).



- A alegria em meio a perigo de morte

Segundo a minha intensa expectação e esperança, de

que em nada serei confundido; antes, com toda a

confiança, Cristo será, tanto agora como sempre

engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela

morte.

Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho.

Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra,

não sei então o que deva escolher.



Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, e estar com Cristo,

porque isto é ainda muito melhor.

Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne.

E, tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós para proveito 

vosso e gozo da fé, Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela 

minha nova ida a vós. Filipenses 1:20-26

E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e 
me regozijo com todos vós.

E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Filipenses 2:17,18



- A alegria na fé.  

“E, tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei

com  todos vós para proveito vosso e gozo da fé”,

Filipenses 1:25



– A alegria da fraternidade cristã. 

“Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo

ânimo, sentindo uma mesma coisa”. Filipenses 2:2

“Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; cada um considere

os outros superiores a si mesmo”. Filipenses 2:3

Pode haver maior alegria?!



– A alegria de sofrer por Cristo. –

“E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e

serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós”. 

Filipenses 2:17

Alegria no sofrimento, mesmo que este seja o sacrifício 

supremo.



- A alegria de receber e de honrar um amado servo de Deus. 

“Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e

companheiro nos combates, e  vosso enviado para prover às minhas necessidades”.

Filipenses 2:25.

“Por isso vo-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e

eu tenha menos tristeza.

Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra”; 

Filipenses 2:28,29



– A alegria daquele que está em Cristo.

“Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me

aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança 

para vós”. Filipenses 3:1

“Portanto, meus amados e mui queridos irmãos, minha alegria e 

coroa, estai assim firmes no Senhor, amados.



Rogo a Evódia, e rogo a Síntique, que sintam o mesmo no

Senhor.

E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que 

ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no 

evangelho, e com Clemente, e com os meus outros 

cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida.

Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-

vos”. Filipenses 4:1-4



- Alegria, mesmo na ansiedade

Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o 

Senhor.

Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas 

petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus

pela oração e súplica, com ação de graças. 

Filipenses 4:5,6



- A alegria de quem ganha almas para Cristo. 

“Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a
vossa lembrança de mim; pois já vos tínheis lembrado, mas não 

tínheis tido oportunidade.

Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a 
contentar-me com o que tenho.

Sei estar abatido, e sei também ter abundância; em toda a 
maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter 
fartura, como a ter fome; tanto a ter abundância, como a 
padecer necessidade.



Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.

Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição.

E bem sabeis também, ó filipenses, que, no princípio do 

evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja 

comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão 

vós somente;

Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário

a Tessalônica”. Filipenses 4:10-16



A alegria em meio às dificuldades diárias.

“Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a 

vossa lembrança de mim; pois já vos tínheis lembrado, mas não 

tínheis tido oportunidade”. Filipenses 4:10

“Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou,

depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi 

enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e

aprazível a Deus”. Filipenses 4:18



“A alegria não depende de circunstâncias, mas de estar em

Cristo.

E a alegria é fruto do Espírito.

E quais os elementos que contribuem para a alegria? – a oração

incessante, a pregação de Cristo, a fé, a fraternidade

entre os irmãos, o sofrimento; sim, o sofrimento, o sofrimento é

alegria, também; a fidelidade de um companheiro,

servo de Cristo, o ganhar almas para Cristo, o sustento de



missionários, a liberalidade nas ofertas e nada e ninguém

poderá tirar do crente essa alegria em Cristo! Que o

Senhor vos abençoe!” José Barbosa de Sena Neto. 

https://aodeusunico.com.br/carta-aos-filipenses-a-epistola-da-alegria/



Alegrai-vos no Senhor Sempre 
Outra vez digo, Alegrai-vos

Alegrai-vos no Senhor Sempre 
Outra vez digo, Alegrai-vos

Alegrai-vos, Alegrai-vos 
Alegrai-vos no Senhor Sempre



Rejoice in the Lord Always
Again I Say Rejoice

Rejoice in the Lord Always
Again I Say Rejoice

Rejoice, Rejoice
Again I Say Rejoice
https://www.youtube.com/watch?v=hzyckxqXoZ4



Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.

O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá 
todas as vossas necessidades em glória, por Cristo 
Jesus.
Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo 
o sempre. Amém.

Filipenses 4:13,19,20





Por Paulo Pinto    (74) 9.9188.4294 

http://aoDeusunico.com.br


