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GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

 Leiam Colossenses 3.17 e conversem sobre como 
vocês podem mostrar Jesus através de suas 
atitudes.    

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

 Assistam a “News” e acompanhem o que está 
acontecendo nas células e ministérios da PIBJC: 
https://youtu.be/Nl0ao-0_msU 
 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 
Compartilhem com os membros da célula a síntese da 

edificação:  https://youtu.be/WR5doW9JS1I 

A PAZ COM JESUS É A VERDADEIRA PAZ CRISTÃ 
Filipenses 4 

INTRODUÇÃO: Vivemos dias de guerra. Países em guerra, 
estados em guerra, famílias em guerra. E dias de Guerra 
são dias de ESCASSEZ. Escassez de comida, de roupa, de 
lazer, de amigos, de moradia e principalmente de PAZ. 
Dias de guerra são aqueles dias em que que precisamos 
de muita coisa, mas certamente a PAZ é a principal delas. 
Neste último capítulo da carta de Paulo aos irmãos de 
Filipos ele faz uma exortação pela PAZ UNS COM OS 
OUTROS, PAZ COM O PRÓPRIO EU E PAZ NAS 
CIRCUNSTÂNCIAS. 

1. PAZ UNS COM OS OUTROS (Versículo 1 a 4) 
Evódia e Síntique eram duas mulheres cristãs que 
participavam da igreja de Filipos. Elas são citadas no Novo 
Testamento negativamente, porque uma tinha problema 
com a outra. Então o apóstolo Paulo advertiu que elas 
pusessem um fim em suas diferenças para o bem da igreja 
naquela cidade. 
Em primeiro lugar, Evódia e Síntique eram cristãs de 
verdade. O texto deixa claro que ambas eram ativas na 
obra do Senhor. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que elas 
tinham trabalhado arduamente juntamente com ele e 
outros companheiros – como Clemente – na causa do 
Evangelho (Filipenses 4:3).  

2. PAZ COM O PRÓPRIO EU (5 a 9) 
Paulo exortou os filipenses a esforçar-se para obterem 
quatro virtudes cristãs básicas: (1) regozijar-se, sempre, 

no Senhor, (2) serem moderados com todas as pessoas, 
(3) serem constantes na oração, não ansiosos, e (4) 
meditarem em coisas excelentes. 
REGOZIJAR-SE SEMPRE NO SENHOR (V.4) 
Em meio às dificuldades, a todas as situações, os cristãos 
devem regozijar-se. A alegria deles não deve ser baseada 
em circunstâncias favoráveis; em vez disso, deve ser 
fundamentada em seu RELACIONAMENTO COM DEUS. 
SEREM MODERADOS COM TODAS AS PESSOAS 
O indivíduo moderado está disposto a sacrificar tudo a 
que tem direito para mostrar consideração aos outros. 
SEREM CONSTANTES NA ORAÇÃO, NÃO ANSIOSOS (V. 6) 
Paulo exorta os filipenses a orarem por suas 
circunstâncias, em vez de preocuparem-se com elas. 
Por isso, aconselha: não estejais INQUIETOS por coisa 
alguma. 
MEDITAREM EM COISAS EXCELENTES (V. 8) 
GUARDARÁ. Ao escolher um termo militar, Paulo indicou 
que a mente está num campo de batalha e precisa ser 
protegida por um exército. Quando você não GUARDA, 
não PROTEGE a sua mente, fica sujeito a ser INVADIDO e 
derrotado neste lugar. 
O verbo APRENDESTES expressa não só o conceito de 
crescer no conhecimento intelectual, mas também a ideia 
de aprender por meio da prática habitual. Em algumas 
áreas de seu desenvolvimento cristão, os filipenses foram 
excelentes discípulos de Paulo, praticando o que ele havia 
ensinado. 

3. PAZ NAS CIRCUNSTÂNCIAS. (10-23) 
O SIGNIFICADO LITERAL DA PALAVRA CONTENTAR-ME É 
AUTOSSUFICIENTE.  
Na filosofia estóica (Grécia Antiga), esse termo grego 
descrevia uma pessoa que, de modo imparcial, aceitava 
toda e qualquer circunstância. 
Para os gregos, tal contentamento derivava da suficiência 
pessoal. 
Mas, para Paulo, a verdadeira suficiência é encontrada na 
força de Cristo (v. 13). 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 
TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1.Quando pensa em você, como estão sendo seus dias? 
De paz ou de guerra? Consegue identificar os motivos? 
 
2.Você tem praticado aquilo que tem lido e ouvido? 
 
3.Quando olha para as circunstâncias que tem vivido, 
pode dizer que consegue encontrar a paz de Cristo? 
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