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FILIPENSES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autor: Paulo. 

Data: Escrita em Roma entre 60 e 64 d.C. 

 

A igreja: A igreja filipense era ideal em muitos sentidos. Era também agradecida e bondosa (v. 

4:15,16; 2Co 8:2). 

 

Fundação: Foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, em meio a uma 

tempestade de perseguições. No início, a obra limitava-se a umas poucas mulheres que se 

reuniam perto do rio. Lídia, vendedora de púrpura, foi a primeira convertida, mas logo se 

uniram a ela o carcereiro de Filipos e sua família. Estes, e talvez uns poucos mais, formavam o 

núcleo da igreja (v. At 16:12-40). 

 

Características: Expressa amor espiritual à igreja e é plena de carinho e gratidão. Escrita em 

circunstâncias difíceis, enquanto Paulo estava prisioneiro. Ressalta a vitória e a alegria na 

oração, no evangelho, na comunhão cristã, nos sacrifícios pela causa, no Senhor, no cuidado 

pela igreja. 

 
 

PAULO NA CIDADE DE FILIPOS – PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS - ATOS 16 

 

 Conversão de _______ (v.13-15) 

 Escrava ___________ (v.16-21) 

 Açoite a Paulo e Silas (v.22) 

 Paulo e Silas na prisão (v.23-26) 

 A conversão do __________ (v.27-34) 

 A estratégia de Paulo – açoite, magistrados (v.35-39) 

 A ________ na casa de Lídia (v.40) 

 

 

CIDADE DE FILIPOS 

 

Alcançar Filipos seria uma estratégia e tanto; dividia o Oriente do Ocidente, dessa forma a 

expansão do Evangelho seria incrível.  

 

 Origem do nome da cidade (Filipo, pai de Alexandre, o Grande) 

 Colônia Romana e principal cidade do distrito.  

 “Miniatura de Roma”  

 Importância militar (Assassinato do imperador Júlio Cesar) 

 Fonte de ouro e prata 

 

 

 

CARTAS DE PAULO 2 - 2019 
 



 

o PRINCIPAIS TEMAS 

 

 CAP 1 

V.6 – Aquele que ________ a obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo 

V.9 – + _______ e discernimento!  

V.15 – Motivação na propagação do Evangelho.  

V.21 – Qual é o seu _______? 

 

 CAP 2 

V.3-4 – Você pensa nos outros? 

V. 5-11 – A __________ de Jesus 

V.12 – Salvação no chinelo, na prática!  

V.15-16 – _________ a luz do Senhor 

 

 CAP 3 

V.1 – _________ , uma opção!  

V.7-10 – Uma visão diferente de Paulo 

V.12-14 – Prossiga para o alvo, não pare!  

V.20 – Não somos deste ________ , estamos aqui de passagem 

 

 CAP 4 

V.4 – Alegria em dose dupla!  

V.6 – Está __________ ?  

V.8 – Peneiras do ____________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 6,0            

 Tarefas: 2,0  

 Apostilas preenchidas: 1,0                      

 Presença: 1,0 
 

      
 


