
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO 

 

DÉCIMA PARTE: A CARTA DE PAULO AOS FILIPENSES 

 

Filipos era uma cidade grega localizada na província romana da Macedônia. Lá Paulo fundou uma 
comunidade cristã extremamente fiel aos princípios do Evangelho. Filipos, a “cidade de Filipe”, 
originalmente era conhecida como Krenides, “As Pequenas Fontes”, em decorrência do grande 
número de fontes em seus arredores. 

Filipos foi a primeira comunidade cristã fundada por Paulo no continente europeu, quando de sua 
segunda viagem missionária (At 16:12-40). 

Ao que parece, Paulo visitou a comunidade cristã de Filipos em duas oportunidades, quando de 
sua terceira viagem missionária (2Co 8:1-5; At 20:6) 

Não há qualquer dúvida quanto à autoria desta Epístola e o testemunho da igreja primitiva é 
unânime nesse sentido. Paulo a escreveu quando de sua prisão em Roma (1:13; 4:22) e já perto do 
fim do período de dois em que esteve cativo (2:23-24), por volta de 61 d.C.. Juntamente com 
Efésios, Colossenses e Filemom, a carta aos Efésios formam as denominadas “Epístolas da Prisão”. 

Vários foram os objetivos de Paulo ao escrever essa carta: agradecer a oferta dos Filipenses à 
comunidade de Jerusalém (4:10-18; 2Co 8:1-4), queria informar-lhes à respeito de sua situação em 
Roma (1:12-26), esclarecer o motivo pelo qual chamou de volta Epafrodito (2:25-26), para exortá-
los à unidade (2:1-2; 4:2) e para adverti-los contra os falsos mestres (3:1—4:1). 

Os principais personagens desta carta são o próprio Paulo (1:1—4:23), Timóteo (1:1—2:23), 
Epafrodito, um obreiro fiel de Filipos, enviado por Paulo com recursos para auxílio (2:25-30; 4:18), 
Evódia, obreira fiel repreendida por Paulo por seu relacionamento conflituoso com Síntique (4:2-3) 
e Síntique (4:2-3). 

Filipos contém pouco material histórico e não traz qualquer citação do Antigo Testamento. É uma 
carta eminentemente prática, com quase nenhuma instrução “teológica”. As principais doutrinas 
contidas nessa carta são a humildade de Cristo (2:5-8), a submissão a Cristo (1:21; 3:7-14) e a 
provisão de Cristo para os cristãos (4:13-19). O tema principal de Paulo é o de buscar ser 
semelhante ao Cristo (3:12-14). 

Em Filipos Deus é glorioso (2:11), misericordioso (2:27) e providente (1:12).  

Também nesta carta Paulo descreve o seu íntimo relacionamento com o Cristo: “o viver é Cristo e 
o morrer é lucro” (1:21). A abnegação de Paulo não conduz a sentimentos de perda, mas à alegria 
e paz em Jesus (4:4-7). 

A Carta aos Filipenses pode ser dividida em oito partes: a primeira, a saudação de Paulo (1:1-11); a 
segunda, o relato da situação de Paulo (1:12-26); a terceira, as exortações de Paulo (1:27—2:18); a 
quarta, a menção aos companheiros de Paulo, Timóteo e Epafrodito (2:19-30); a quinta, as 
advertências de Paulo aos Filipenses (3:1—4:1); sexta, a admoestação de Paulo (4:2-9); a sétima, a 
gratidão de Paulo (4:10-20); e, oitava, a despedida de Paulo (4:21-23). 



Paulo se vale da palavra “alegria” e suas variações inúmeras vezes nesta carta (1:4,18,25; 2-2; 3:1; 
4:1,4) o que culmina com o mandamento duplo: “Alegrem-se no Senhor. Novamente direi: 
Alegrem-se!” (4:4). 
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