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LIÇÃO 7 
A Igreja Continua a Crescer 

 
     Na sexta lição estudámos as chamadas “Epístolas das Viagens” – cartas que Paulo escreveu 
durante as suas viagens missionárias. Essas epístolas mostram-nos algumas das dificuldades por que 
passavam os novos crentes, que ainda recentemente tinham sido evangelizados. Elas também exibem 
alguns dos conflitos pessoais de Paulo, para manter a sua autoridade como apóstolo face à forte 
oposição por parte de falsos irmãos. 
     Nesta lição, estudaremos as “Epístolas da Prisão” – cartas dirigidas a Filémon, aos Efésios, aos 
Colossenses e aos Filipenses. Essas foram as epístolas que Paulo escreveu durante a sua prisão em 
Roma (Actos 28:17-31). Elas ajudam-nos a compreender como era a Igreja durante esse período da 
sua história, além de nos revelar algo sobre o carácter de Paulo. 
     As epístolas aos Efésios e aos Colossenses, por exemplo, foram escritas a crentes que estavam 
prontos para serem melhor instruídos sobre a pessoa de Cristo e sobre a natureza da Igreja. Quanto ao 
lado pessoal, a epístola a Filémon é uma expressão de entendimento de Paulo sobre a fraternidade 
cristã e sobre o perdão, e a epístola aos Filipenses é o seu auto-retrato espiritual. Na medida que 
estudarmos essas epístolas, veremos como a Igreja continuou a crescer, e aprenderemos mais sobre o 
próprio Paulo e sobre a sua completa dedicação a Jesus Cristo. 
 
Sumário da Lição 
A PRISÃO DE PAULO  
FILÉMON: A PRÁTICA DO PERDÃO CRISTÃO 
EFÉSIOS: A IGREJA GLORIOSA 
     Forma Distintiva 
     Conteúdo e Sumário 
COLOSSENSES: A SUPREMACIA DE CRISTO 
     Pano de Fundo Histórico 
     Conteúdo e Sumário 
FILIPENSES: O TESTEMUNHO DE PAULO 
     Pano de Fundo Histórico 
     Conteúdo e Esboço 

 
Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Descrever a detenção e a prisão de Paulo. 
2. Explicar a relação entre as “Epístolas da Prisão” e o livro de Actos e a vida de Paulo. 
3. Identificar descrições sobre o conteúdo e o ensino de cada uma das “Epístolas da Prisão”. 
4. Compreender a natureza da igreja e a autoridade de Cristo com maior profundidade, deixando-se   
    desafiar quanto à sua vida espiritual como resultado do seu estudo das “Epístolas da Prisão”. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude o desenvolvimento da lição e responda às perguntas conforme a maneira habitual. 
2. Leia as epístolas a Filémon, aos Efésios, aos Colossenses e aos Filipenses tal como a lição    
    lhe pede. Encontre as cidades de Éfeso, Colossos e Filipos no mapa da terceira viagem   
    missionária de Paulo, dado na quinta lição. 
3. Ao terminar a lição, reveja-a e faça o auto-teste. Terminando este, reveja as lições 5, 6 e 7  
    (Unidade 2). Depois responda às perguntas do seu Exame da Unidade 2. 
 
Palavras-Chaves 
ascético      
epístolas da prisão    
intercessão 
purificação 
restituição 
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     Em todas as chamadas Epístolas da Prisão, Paulo alude ao seu encarceramento ou às suas cadeias: 
Filémon 1; Efésios 3:1; 4:1; Colossenses 1:24; 4:10; Filipenses 1:12-13. Através dessas epístolas, 
Paulo continuou a ministrar às igrejas que tinham sido fundadas em Colossos, Filipos e na região de 
Éfeso, embora não tenha podido visitá-las pessoalmente. 
 

A PRISÃO DE PAULO 
Objectivo 1. Referir factos sobre a detenção e a prisão de Paulo. 
 
     Paulo chegou a Jerusalém no final da sua terceira viagem missionária e lá teve um encontro com os 
líderes cristãos. (Actos 21:17-19). Concordou em suportar as despesas de quatro homens num voto de 
purificação, e ele mesmo fez um voto pessoal, para mostrar que não estava a ensinar os judeus a 
ignorar totalmente a lei de Moisés (Actos 21:20-26). Poucos dias depois disso, foi atacado por uma 
multidão quando se encontrava no templo de Jerusalém em cumprimento do seu voto. Alguns judeus 
da Ásia Menor tinham incitado a multidão contra ele, afirmando que ele tinha contaminado o templo 
levando gentios a áreas do templo que eram proibidas a estes (Actos 21:27-29). 
     A agitação foi tão grande que o comandante romano enviou os seus soldados para porem Paulo sob 
a sua protecção, até que fosse descoberto o que ele tinha feito para deixar a multidão indignada 
daquela maneira. No esforço para determinar o que sucedera, o comandante romano permitiu que 
Paulo se defendesse. Porém, a defesa de Paulo perante a multidão e o Sinédrio só serviu para 
enfurecer ainda mais os judeus. Quando o comandante quis examinar a questão ordenando que Paulo 
fosse açoitado, este apelou para os seus direitos como cidadão romano. Assim, o comandante enviou-
o a Cesareia, para que comparecesse diante do governador, Félix, que finalmente ouviu o caso, mas 
negou-se a tomar qualquer decisão. Desta maneira, o apóstolo Paulo continuou na prisão em Cesareia 
durante dois anos. Festo, o novo governador romano, tomou posse e o caso de Paulo foi novamente 
revisto. Desta vez, Paulo apelou para que o seu caso fosse julgado por César, e ele foi enviado para 
Roma. 
 
1. Reveja o texto de Actos 21 – 26, e complete os exercícios seguintes: 
 
a) Diga o número de vezes em que, nesses capítulos, Paulo expôs a sua defesa, esclarecendo quais  
    foram os seus ouvintes de cada vez, e dando as referências bíblicas acerca de cada ocasião. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Quando Paulo compareceu perante o Sinédrio, declarou que estava a ser julgado por motivo de  
    certa esperança. Diga qual era essa esperança (Actos 23:1-10). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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c) Dissemos na quinta lição que um dos propósitos de Lucas, ao escrever o livro de Actos, foi mostrar 
que o cristianismo não era um movimento político anti-romano. Esse propósito explica por que o livro 
de Actos inclui os relatos das ocasiões em que Paulo compareceu perante diferentes autoridades civis, 
as quais concordaram que ele nada estava a fazer contrário à lei romana. Diga de modo breve a 
opinião expressa em relação a Paulo, por cada  uma das seguintes pessoas: 
 
1. Cláudio Lísias (23:28-29) __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Festo (25:19) ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Agripa e Festo (26:30-32) __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
d. Note que Deus já tinha revelado a Paulo que ele iria dar testemunho em Roma (Actos 23:11).  
    Quanto tempo após receber essa revelação, Paulo chegou a Roma? 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
     Lucas fornece-nos uma completa descrição da viagem feita por Paulo a Roma. Nessa viagem, 
aconteceram certas coisas notáveis, incluindo uma tempestade e um naufrágio, o salvamento 
miraculoso de uma serpente venenosa, na ilha de Malta, e a cura de muitas pessoas de lá               
(Actos 27:13 – 28:10). Esses incidentes revelam aspectos adicionais do carácter de Paulo, mostrando 
a sua calma resoluta e confiança em Deus, no meio de perigos e de situações que lhe ameaçavam a 
própria vida. 
     Quando Paulo chegou a Roma, foi posto sob prisão domiciliária (Actos 28:16). Porém, embora não 
pudesse viajar, tinha completa liberdade para ensinar e pregar acerca de Cristo (Actos 28:30-31). O 
livro de Actos não nos diz qual foi o resultado do julgamento de Paulo perante César. Provavelmente, 
Lucas não dispunha das informações a esse respeito, na ocasião em que escreveu o livro. Contudo, 
com base nas provas existentes, parece que as quatro “Epístolas da Prisão” foram escritas quando 
Paulo estava preso em Roma. Estudaremos o pano-de-fundo histórico específico e o conteúdo de cada 
uma delas, na parte que resta desta lição. 
 
2. O registo existente em Actos 21 – 26, acerca da prisão de Paulo e a sua viagem a Roma, mostra que 
ele: 
a) partiu para Roma poucos dias depois de Félix ouvir o seu caso. 
b) não foi capaz de continuar a ensinar enquanto estava na prisão. 
c) fez uso do facto que era cidadão romano, quando isso era útil aos seus propósitos. 
d) não estava a fazer nada que as autoridades romanas julgassem ser digno de morte. 
e) disse aos homens no navio que as suas vidas seriam poupadas, juntamente com a dele. 
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FILÉMON: A PRÁTICA DO PERDÃO CRISTÃO 
Objectivo 2. Responder às perguntas sobre o panorama histórico, o conteúdo e o significado da 
epístola a Filémon. 
 
     Enquanto Paulo estava na prisão, conheceu Onésimo e conduziu-o ao Salvador (Filémon 10). 
Onésimo era um escravo fugido do seu senhor, um homem que Paulo conhecia, de nome Filémon. 
Filémon pode ter-se convertido ao cristianismo quando Paulo estava em Éfeso. Parece que residia em 
Colossos (ou talvez em Laodiceia, que ficava próxima) e que era membro da igreja donde vivia 
(Filémon 1-2; Colossenses 4:17). Paulo enviou Onésimo de volta ao seu senhor, com uma carta – o 
nosso livro do Novo Testamento de Filémon – na qual ele exortou Filémon a perdoar Onésimo. 
     A epístola de Filémon dá-nos uma ideia da sociedade em que viviam os primitivos cristãos. A 
escravidão era uma prática generalizada. Alguns historiadores calculam que havia cerca de seis 
milhões de escravos no império romano, nos tempos do Novo Testamento. De acordo com as leis 
romanas, um proprietário de escravos podia tratar seus escravos da maneira que entendesse. Se o 
escravo o ofendesse, podia ser punido com qualquer grau de crueldade, e até podia ser morto. 
     Em algumas das suas epístolas, Paulo deu instruções aos escravos e aos senhores de escravos, a 
respeito das relações entre eles (Efésios 6:5-9). Na verdade, porém, o evangelho introduziu princípios 
de amor e de fraternidade que acabariam por fazer os cristãos porem fim às práticas da escravidão. 
Não há que duvidar que Paulo compreendia esse futuro resultado. Conforme vemos em                        
1 Coríntios 7:21-23, Paulo dava grande valor à liberdade, e encorajava os escravos a obterem a sua 
liberdade, se assim pudessem. Há um indício, na sua epístola a Filémon, que Paulo esperava que 
Filémon desse liberdade a Onésimo (vs. 14 e 21). Todavia, o objectivo imediato de Paulo na epístola a 
Filémon, como em todas as suas epístolas, não era ditar mudanças sociais externas, antes era instruir 
os crentes a viverem o evangelho na sua presente situação, sem importar qual esta fosse. 
     A epístola a Filémon fornece-nos um belo e prático exemplo de como o perdão cristão pode ser 
aplicado a uma situação real na qual uma ofensa séria tenha sido cometida. Ela também nos fornece 
uma maior compreensão quanto ao carácter do grande apóstolo dos gentios. Por causa do amor de 
Cristo que n´Ele tinha, ele dispôs-se a defender um escravo fugido, uma pessoa a quem a sociedade 
quase inteira desprezava e considerava indigna. Paulo conduziu Onésimo aos pés de Cristo e 
intercedeu no seu favor com tacto e eloquência, oferecendo-se para pagar pessoalmente as suas 
dividas.  
 
     Leia a Epístola e complete o exercício que se segue. 
 
FILÉMON: A PRÁTICA DO PERDÃO CRISTÃO 
 
     I. Saudação de Paulo. Leia vs. 1-3. 
 
     II. Agradecimento de Paulo a Filémon. Leia vs. 4-7. 
 
     III. Apelo de Paulo em Favor de Onésimo. Leia vs. 8-21. 
 
     IV. Pedido de Paulo e Conclusão. Leia vs. 22-25. 
 
3. RESPOSTA BREVE. 
 
a) Em que é que Onésimo tinha ofendido Filémon? ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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b) Como é que Paulo pediu que Filémon tratasse Onésimo? __________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
c) Qual foi a base do apelo de Paulo? ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Como é que se Paulo propôs a fazer restituição, se isso fosse necessário? _____________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Paulo enviou o seu apelo pessoal a Filémon e a sua epístola à igreja de Colossos e às igrejas na 
região de Éfeso, por meio de um crente chamado Tíquico. Onésimo acompanhou Tíquico até a 
residência do seu senhor, Filémon (Colossenses 4:7-9; Efésios 6:21-22). 
 

EFÉSIOS: A IGREJA GLORIOSA 
Objectivo 3. Identificar a forma distintiva e refira os ensinamentos doutrinários principais da epístola 
aos Efésios. 
 
     Conforme já dissemos, Tíquico levou a carta aos Efésios quando foi à Ásia Menor, acompanhado 
por Onésimo. Essa epístola mostra o tipo de ensino dado por Paulo aos crentes que já tinham 
ultrapassado os estágios iniciais da sua caminhada cristã, chegando a uma maior maturidade nas suas 
vidas espirituais. 
 
Forma Distintiva 
 
     Diferentes factos indicam que a epístola aos Efésios originalmente foi uma carta cujo propósito era 
circular entre todas as igrejas da área de Éfeso. Não era incomum essa prática de circular cartas entre 
as igrejas locais. Na sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo dirigiu-se não somente a eles, mas 
também a “... todos os santos que estão em toda a Acaia” (2 Coríntios 1:1). Isso dá a entender que 
outras igrejas locais, próximas de Corinto, também leriam a epístola. 
     É possível que Paulo tivesse em mente a epístola aos Efésios quando disse aos crentes de Colossos: 
“... e a que veio da Laodiceia, lede-a vós, tambem” (Colossenses 4:16). Essas palavras parecem referir-
se à sua carta circular que estava a caminho de Laodiceia para Colossos. 
     Paulo tinha passado três anos em Éfeso, um importante centro comercial, onde ficava o famoso 
templo da deusa Artemis (Actos 19:8-10,35; 20:31), que a nossa versão chama de Diana dos efésios. 
Como resultado, muitas igrejas tiveram início nas cidades circunvizinhas. Enquanto estava na prisão, 
Paulo satisfez as necessidades dessas igrejas escrevendo uma carta apropriada para todos elas, bem 
como para os crentes de Éfeso. A sua epístola mostrava que eles não eram grupos individuais,  
separados, mas partes de um único organismo vivo – o corpo universal de Cristo, cuja existência fora 
planeada por Deus antes do começo do mundo. 
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Conteúdo e Esquema 
 
     A epístola aos Efésios é semelhante à Epístola aos Romanos por não ser a resposta a problemas 
eclesiásticos específicos, e, sim, a apresentação de certas verdades doutrinárias. Mas, ao passo que em 
Romanos o tema é a justiça de Deus (ou salvação), o tema em Efésios é a Igreja Universal. Assim 
sendo, a mensagem de Romanos é particularmente própria para crentes recém-convertidos, ao passo 
que a mensagem de Efésios presta-se para aqueles que já amadureceram na sua fé. 
     Na epístola aos Efésios, Paulo explica a origem da Igreja, mostrando a natureza do seu destino 
final, descrevendo a conduta ideal dos seus membros, e esquematizando o carácter do seu conflito 
contra o mal. As verdades por ele expressas acerca da Igreja são profundas e de grande alcance. Os 
seus membros foram escolhidos “... antes da fundação do mundo...” (Efésios 1:4). A sua posição 
espiritual é “... nos lugares celestiais, em Cristo Jesus” (2:6). O objectivo deles é crescer “... em tudo, 
naquele que é o cabeça, Cristo” (4:15). O propósito de Deus em tudo isso é que Ele venha a exibir as 
riquezas da Sua graça nos remidos, tudo contribuindo para o louvor da Sua glória (1:6, 12, 14 e 2:7). 
     Após ter expresso essas verdades, Paulo descreveu como os crentes devem viver, como resultado 
da posição espiritual que têm em Cristo. A sua descrição é específica, prática e abrangente. Ele 
dirigiu-se a indivíduos (4:1 – 5:20), a maridos e mulheres (5:22-33), a pais e filhos (6:1-4), a escravos 
e senhores (6:5-9). Paulo conclui a epístola mostrando a verdadeira natureza dos conflitos da Igreja e 
o segredo da vitória (6:10-18). 
 
4. O livro aos Efésios: 
a) provavelmente foi escrito como uma carta que circulou entre várias igrejas locais. 
b) aborda principalmente os problemas específicos da igreja em Éfeso. 
c) descreve o eterno propósito divino relativo à Igreja. 
d) foi escrito quando Paulo ministrava em Éfeso. 
 
     Leia a epístola inteira, usando o esquema dado, para ser melhor orientado. 
 
EFÉSIOS: A IGREJA GLORIOSA 
 
     I. A Igreja no Plano de Deus. Leia 1:1-14. 
 
     II. A Igreja e o Poder de Deus. Leia 1:15 – 2:10. 
 
     III. A Igreja Como Habitação de Deus. Leia 2:11-22. 
 
     IV. A Igreja Como Revelação de Deus. Leia 3:1-21. 
 
     V. Os Dons da Igreja. Leia 4:1-16. 
 
     VI. Os Padrões da Igreja. Leia 4:17 – 5:21. 
 
     VII. A Conduta da Igreja. Leia 5:22 – 6:9. 
 
     VIII. O Conflito da Igreja. Leia 6:10-24. 
 
 
   Os ensinos da epístola aos Efésios ajudam os crentes a compreender como eles ficam dentro do 
plano de Deus. Esse plano é que todas as coisas, no céu e na terra, fiquem sujeitas a uma única cabeça 
– Cristo (Efésios 1:10). Que privilégio imenso é ter sido incluindo no plano de Deus como parte da 
Igreja, o corpo de Cristo! Paulo desafiou os seus leitores a viverem dum modo digno da chamada 
recebida (4:1). Que possamos aceitar o mesmo desafio, vivendo de tal maneira que daí resulte glória 
para Deus. 
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5. Preencha o gráfico seguinte. Leia cada texto bíblico e descreva de modo breve o que diz sobre a 
característica da igreja que aparece ao lado. O primeiro caso foi feito para servir de exemplo. 
 
 

A IGREJA GLORIOSA 

Referências em  
Efésios Característica Descrição 

1:4 A Sua Origem Por escolha divina antes da fundação do mundo 

1:19-20 O Seu Poder  

1:14 e 4:30 O Seu Selo  

1:22 A Sua Cabeça  

2:20 O Seu Alicerce  

2:10; 5:2, 8, 15 A Sua Vida  

6:12 O Seu Inimigo  

6:13-18 A Sua Armadura  
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COLOSSENSES: A SUPREMACIA DE CRISTO 
Objectivo 4. Escolher as afirmações que descrevem o pano de fundo histórico e a ênfase doutrinária 
específica da epístola aos Colossenses. 
 
     A epístola aos Colossenses foi escrita na mesma época em que foi escrita a epístola aos Efésios. O 
seu conteúdo é semelhante, embora a sua ênfase seja diferente, porquanto nela Paulo manifestava-se 
sobre certos erros doutrinários que tinham invadido na igreja em Colossos. Tíquico levou essa carta, 
juntamente com as cartas a Filémon e aos Efésios. 
 
Pano de Fundo Histórico 
 
     Colossos era uma cidade localizada a leste de Éfeso. Paulo recebeu noticias sobre a igreja de 
Colossos por parte de Epafras, que ministrava lá e nas cidades de Laodiceia e Hierápollis  
(Colossenses 1:7-8; 4:12-13). Embora Paulo nunca tivesse visitado pessoalmente a igreja de Colossos, 
considerava-se responsável pelo bem-estar espiritual da mesma, visto que estava localizada numa área 
que foi evangelizada enquanto ele ministrava em Éfeso (Actos 19:10). 
     Parece que Epafras informou Paulo sobre certos erros que os crentes de Colossos estavam a 
adoptar. Especificamente, eles tinham começado a seguir um ensino que prometia que eles receberiam 
um conhecimento especial de Deus. Esse conhecimento podia ser obtido por aqueles que cumprissem 
práticas legalistas (Colossenses 2:11-16), aceitassem uma filosofia que incluía falsa humildade e 
adoração de anjos (2:8, 18-19) e obedecessem a certas regras ascéticas (2:20-23). Não há que duvidar 
que os promotores dessa falsa doutrina faziam a mesma parecer cristã. 
     O aspecto legalista desse ensino tinha uma origem judaica semelhante àquela contra a qual Paulo 
já tinha combatido, na sua epístola aos Gálatas. Mas havia outros aspectos nessa doutrina que 
provinham de ideias religiosas pagãs da época. Realmente, esse ensino de um modo geral negava a 
Cristo o legitimo lugar que Ele ocupava como supremo do universo, e como cabeça da Igreja em 
todas as coisas. Substituía a vida de verdadeira espiritualidade, que se fundamenta em Cristo, por um 
sistema humano que consistia em regulamentos humanos e em falsa humildade. 
 
6. A epístola aos Colossenses: 
a) foi levada por Epafras à igreja em Colossos. 
b) era a reacção de Paulo às noticias sobre a igreja em Colossos. 
c) foi escrita a crentes que estavam a seguir um ensino falso. 
d) foi escrita na mesma época em que foi escrita a epístola aos Romanos. 
 
Conteúdo e Esquema 
 
     Paulo reagiu ante a situação da igreja em Colossos. Iniciou a sua epístola a relembrar aos crentes 
colossenses de que eles tinham ouvido o evangelho da parte de Epafras (Colossenses 1:7). Em 
seguida, Paulo asseverou a plena divindade de Cristo e a Sua total suficiência como revelação 
completa de Deus (Colossenses 1:15-20; 2:2-10). Em seguida, desmascarou o falso ensino que eles 
tinham adoptado (2:16-19), e explicou como o relacionamento entre o crente e Cristo é a chave da 
vida piedosa (2:20 – 4:6). 
     Através de toda essa epístola, Paulo procurou ajudar aqueles crentes a compreenderem a 
supremacia de Cristo, o Criador de todas as coisas (1:16-18). Paulo deixou claro o grande contraste 
entre a filosofia vazia que eles estavam a seguir e a plenitude da divindade que está em Cristo, em 
quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento (2:3). Paulo desejava também 
que essa epístola fosse lida na igreja próxima, a de Laodiceia (4:16). Isso ajudaria a impedir que 
aqueles outros crentes também seguissem o mesmo erro doutrinário.  
 
     Leia a epístola inteira aos Colossenses, usando o esquema se segue para sua orientação. 
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COLOSSENSES: A SUPREMACIA DE CRISTO 
 
     I. Saudação Inicial. Leia 1:1-2.  
 
     II. Cristo, Supremo no Universo. Leia 1:3 – 2:3. 
 
     III. Cristo, Supremo na Religião Humana. Leia 2:4-23. 
 
     IV. Cristo, Supremo na Vida Cristã. Leia 3:1 – 4:6. 
 
     V. Observações Finais. Leia 4:7-18. 
 
7. Preencha o gráfico. Leia os versículos na epístola aos Colossenses cujas referências são dadas. Na 
coluna do centro, descreva a relação entre Cristo e o objecto nomeado, na coluna à direita. O primeiro 
caso foi preenchido para servir de exemplo. 
 
 

CRISTO, O SUPREMO 

Referências em 
Colossenses 

Relação de Cristo Objecto 

1:15 Cristo é a imagem de   Deus invisível 

1:15    criação 

1:16    todas as coisas 

1:18    Igreja 

2:15    principados e potestades 

 
 
8. Indique a afirmação mais completa do falso ensino que os crentes de Colossos estavam a seguir.  
a) Era uma filosofia que incluía leis referentes a comidas e bebidas, bem como a observância de dias  
    especiais; 
b) Era uma religião humana, composta de práticas legalistas e ascéticas, juntamente com a adoração  
    de anjos; 
c) Era um sistema criado pelo ser humano, composto de regulamentos especiais, mediante os quais se  
    supunha poder obter uma espiritualidade superior. 
 
     A estratégia de Paulo, para que os crentes de Colossos compreendessem o seu erro, consistiu em 
apresentar as glórias de Cristo e declarar a Sua divindade e supremacia. Bastaria isso para mostrar a 
insuficiência do falso ensino que eles estavam a seguir. Paulo relembrou que a eles fora outorgada a 
“... toda a plenitude da divindade” (2:9). Aqueles que lessem essa epístola e aceitassem a sua mensagem 
veriam ser impossível continuar com aquelas distorcidas noções. A sua mensagem, contudo, é tão 
importante para nós, hoje em dia, como foi para os seus leitores originais. À semelhança deles, 
devemos ter cuidado para que a nossa vida espiritual esteja centralizada em Cristo. Nós, igualmente, 
precisamos de adorá-Lo como Aquele que, com exclusividade, exerce total autoridade sobre o 
universo e é a cabeça suprema da Igreja. 
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FILIPENSES: O TESTEMUNHO DE PAULO 
Objectivo 5. Reconhecer as afirmações que expressam o pano de fundo histórico, o conteúdo e o 
conhecimento da epístola aos Filipenses. 
 
     A epístola aos Filipenses é uma inspiradora expressão dos sentimentos e ambições pessoais de 
Paulo. Ela mostra-nos os valores e os ideais que formavam a base do seu ministério. Essa carta 
evidencia a íntima relação entre Paulo e os crentes aos quais ele se dirigia. Eles tinham-lhe sido leais 
desde o princípio. 
 
Pano de Fundo Histórico 
 
     Parece que a epístola aos Filipenses foi escrita um pouco mais tarde que as epístolas a Filémon, aos 
Efésios e aos Colossenses, talvez já no final do período de dois anos em que Paulo estava em prisão 
domiciliária em Roma (Actos 28:30-31). Ele disse aos crentes de Filipos que esperava visitá-los 
novamente, o que serve de indicação de que esperava ser solto, depois do seu caso ser julgado 
(Filipenses 1:23-26). A sua expectativa demonstra que o seu caso provavelmente chegaria a tribunal 
num futuro próximo. 
     Filipos foi a primeira cidade que Paulo visitou quando entrou no continente europeu pela primeira 
vez, na sua segunda viagem missionária (Actos 16:6-40). Era uma colónia romana e a principal cidade 
da região. Lá ele ganhou vários convertidos, incluindo Lídia e o carcereiro filipense, e as suas 
respectivas famílias (Actos 16:14-15, 31-34). Aparentemente a cidade contava com um número muito 
reduzido de judeus, pois Lucas não menciona que ali houvesse uma sinagoga. O Escritor sagrado 
também não mencionou aí qualquer oposição judaica, o que normalmente era experimentado por 
Paulo nas cidades onde pregava. Quando Paulo deixou a cidade, Lucas permaneceu ali, 
provavelmente para supervisionar o novo grupo de crentes. Posteriormente, reuniu-se novamente a 
Paulo. (Notemos o uso que Lucas faz dos pronomes nós e eles, em Actos 16:11-12, 40. Vemos que o 
nós só reaparece em Actos 20:5-6. 
 
9. Leia o texto de Filipenses 4:10-18. O que é que os crentes filipenses tinham feito para demonstrar o 
seu amor e interesse por Paulo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
Conteúdo e Esquema 
 
     A epístola aos Filipenses permite-nos sondar a mente e o coração de Paulo, de maneira muito 
especial. Ela revela a sua atitude perante as suas circunstâncias (Filipenses 1:12-18), o exemplo ou 
modo que ele seguia (2:1-12), os objectivos que ele procurava (3:7-14) e a confiança que ele mantinha   
(4:12-13, 19). 
     Adicionalmente a estes assuntos pessoais, dois outros temas aparecem ao longo da carta – o tema 
do evangelho, e o tema do regozijo cristão. Embora Paulo estivesse numa situação difícil e deprimen-
te, o seu coração vivia cheio de alegria (Filipenses 2:17; 4:10). Por diferentes vezes ele encoraja os 
crentes de Filipos a regozijarem-se (2:18; 3:1; 4:4). Não se demorou sobre o facto de estar preso, mas 
concentrou a sua atenção sobre o avanço do evangelho (1:12-18). Recomendou que os seus leitores 
vivessem duma maneira digna do evangelho (1:27), e mencionou pelo nome diversos dos seus coope-
radores na causa do evangelho (4:3). 
 
 



 112 

     O texto de Filipenses 2:5-11 é, também, uma importante passagem dessa epístola. Juntamente com 
João 1, Hebreus 1 e 2, e Colossenses 1, esse texto afirma a divindade de Cristo e ajuda-nos a 
compreender o que ocorreu quando o Filho de Deus Se tornou homem. Porém, quando lemos os 
versículos imediatamente anteriores a estes, descobrimos que Paulo tinha uma razão específica para 
incluir este texto. 
 
10. Leia Filipenses 2:1-11. Por que é que Paulo fez essa descrição de Cristo, na sua epístola? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Leia do princípio ao fim a epístola aos Filipenses, usando o esquema dado, para sua orientação. 
 
FILIPENSES: O TESTEMUNHO DE PAULO 
 
     I. A Oração de Paulo. Leia 1:1-11. 
 
     II. As Circunstâncias de Paulo. Leia 1:12-26. 
 
     III. A Exortação de Paulo. Leia 1:27 – 2:18. 
 
     IV. Os Planos de Paulo. Leia 2:19-30. 
 
     V. As Advertências de Paulo. Leia 3:1 – 4:1. 
 
     VI. O Apelo de Paulo. Leia 4:2-3. 
 
     VII. O Exemplo de Paulo. Leia 4:4-9. 
 
     VIII. O Agradecimento de Paulo. Leia 4:10-23. 
 
11. A epístola aos Filipenses: 
a) expressa a gratidão de Paulo por lhe terem enviado uma doação para ajudá-lo. 
b) revela muitos sentimentos, valores e ambições pessoais de Paulo. 
c) provavelmente foi escrito no começo do período de dois anos em que Paulo esteve em prisão  
    domiciliária. 
d) foi enviada a crentes que conheciam Paulo e o amavam. 
e) dá uma explicação detalhada sobre a doutrina da Igreja. 
 
     Para Paulo, a sua vida e os seus conhecimentos eram inteiramente harmónicos. Foi capaz de dizer 
sem reservas, aos crentes filipenses, que seguissem o seu exemplo e pusessem em prática tudo quanto 
tinham aprendido dele ou tinham visto nele (Filipenses 3:17; 4:9). Podemos fazer a mesma coisa? 
Verdadeiramente, para Paulo o viver era Cristo (Filipenses 1:21). O seu testemunho mostra-nos o 
quanto a graça de Deus pode fazer numa vida inteiramente dedicada a Ele. 
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Auto-Teste 
 
1. AGRUPAMENTO. 
 
_____ a) Originalmente planeada para circular entre todas as igrejas da Ásia Menor.   
      
_____ b) Título: A Supremacia de Cristo. 
  
_____ c) Escrita como um apelo pessoal para um senhor de escravos perdoar um escravo fugitivo. 
 
_____ d) Título: A Igreja Gloriosa. 
 
_____ e) Escrita para os crentes da primeira cidade europeia visitada por Paulo. 
 
_____ f) Descreve especialmente a armadura espiritual e o conflito da Igreja. 
 
_____ g) Título: O Testemunho de Paulo. 
 
_____ h) Semelhante em conteúdo a Efésios, mas escrita para corrigir certo erro doutrinário. 
 
_____ i) Contém a oferta de Paulo de que pagaria qualquer divida de Onésimo. 
 
_____ j) Escrito em oposição ao falso ensino que abrangia o culto dos anjos. 
 
_____ l) Título: A Prática do Perdão Cristão. 
 
_____ m) Tem uma importante passagem doutrinária na qual Cristo é apresentado como um exemplo  
    específico de humildade. 
 
1. Filémon 
2. Efésios        
3. Colossenses 
4. Filipenses 
 
 
VERDADEIRO ou FALSO? Reescreva cada afirmação falsa, para torná-la verdadeira. 
 
_____ 2. A descrição de Lucas das detenções e julgamentos de Paulo mostram que o cristianismo era 
   uma definida ameaça política ao governo romano. 
  
A descrição de Lucas das detenções e julgamentos de Paulo mostram que o cristianismo 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_____ 3. As epístolas a Filémon, aos Efésios, aos Colossenses e aos Filipenses são chamadas   
   “epístolas da prisão” porque foram escritas a crentes que estavam a ser perseguidos. 
  
As epístolas a Filémon, aos Efésios, aos colossenses e aos Filipenses são chamadas “Epístolas da  
 
Prisão” porque _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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_____ 4. As “epístolas da prisão” foram escritas depois de Paulo terminar a sua terceira viagem      
   missionária e chegar a Roma, à espera de ser julgado. 
 
As “epístolas da prisão” foram escritas depois de Paulo _____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_____ 5. A epístola a Filémon revela o interesse de Paulo por uma igreja que caíra em erro   
   doutrinário. 
  
A epístola a Filémon revela o interesse de Paulo por _______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_____ 6. O texto de Filipenses 2:5-11 é importante, juntamente com João 1; Hebreus 1-2 e  
   Colossenses 1 porque afirma a divindade de Cristo e descreve o que sucederá imediatamente  
   antes da Sua volta. 
  
O texto de Filipenses 2:5-11 é importante, juntamente com João 1; Hebreus 1 e 2, e Colossenses 1  
 
porque afirma a divindade de Cristo e ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_____ 7. A epístola aos Efésios é semelhante à epístola aos Romanos porque foi escrita para expor  
   certa verdade doutrinária, e não dar orientações para solucionar problemas eclesiásticos  
   específicos. 
  
A epístola aos Efésios é semelhante à epístola aos Romanos porque foi escrita para expor __________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_____ 8. A estratégia de Paulo, para ajudar os crentes de Colossos a verem que estavam a seguir um  
   ensino falso consistiu em dar os nomes daqueles que o estavam a promover e recomendar  
   que os colossenses os evitassem. 
  
A estratégia de Paulo, para ajudar os crentes de Colossos a verem que estavam a seguir um ensino  
 
falso consistiu em ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
6. b) era a reacção de Paulo às notícias sobre a igreja em Colossos.  
    c) foi escrita a crentes que estavam a seguir um ensino falso. 
 
1. a) Paulo defendeu-se por cinco vezes:  
        1. perante a multidão que o agarrava no templo (Actos 21:37 – 22:22). 
        2. perante o Sinédrio (23:1-10). 
        3. perante Félix (24:1-23). 
        4. perante Festo (25:1-12).  
        5. perante o rei Agripa (26:1-32). 
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    b) a esperança da ressurreição dos mortos. 
    c) 1. Cláudio Lísias disse que a acusação tinha a ver com questões da lei judaica. 
        2. Festo disse que os judeus tinham algumas diferenças com Paulo sobre assuntos religiosos e  
            sobre Jesus, que Paulo afirmava ter ressuscitado dentre os mortos. 
        3. Agripa e Festo disseram que Paulo nada fizera digno de morte ou aprisionamento. 
    d) cerca de dois anos. 
 
8. b) Era uma religião humana... com a adoração a anjos. 
 
2. c) fez uso do facto... aos seus propósitos. 
    d) não estava a fazer nada... digno de morte. 
    e) disse aos homens no navio... juntamente com a dele. 
 
7. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
    1:15 Cristo é a imagem do Deus invisível. 
    1:15 Cristo é o primogénito da criação. 
    1:16 Cristo é o criador de todas as coisas. 
    1:18 Cristo é a cabeça da Igreja. 
    2:15 Cristo venceu os principados e as potestades. 
 
3. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
    a) Onésimo fugira dele e talvez tenha furtado alguma propriedade de Filémon (vs. 15, 18). 
    b) Pediu-lhe que o recebesse como receberia o apóstolo, que o tratasse como irmão (vs. 16-17). 
    c) A base do apelo de Paulo foi o amor cristão (v. 9). 
    d) Disse que Filémon lançasse a dívida na sua conta. (A disposição de Paulo em pagar a dívida de  
        outrem certamente mostra uma atitude cristã, não é verdade?) 
 
9. (A sua resposta deve ser semelhante.) 
    Participaram das suas dificuldades (v. 14),  
    Enviando-lhe ajuda quando ele estava em Tessalónica (v. 16),  
    Enviando-lhe doações quando ele estava na prisão (v. 18). 
 
4. a) Provavelmente foi escrito como uma carta que circulou entre várias igrejas locais. 
    c) descreve o eterno propósito divino relativo à Igreja. 
 
10. (A sua resposta deve ser semelhante.) 
      Ele fê-la para dar aos crentes de Filipos um exemplo de humildade. Poderia ele ter escolhido um  
      exemplo mais vivo e competidor? 
 
5. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
    A Sua Origem: Por escolha de Deus antes da fundação do mundo. 
    O Seu Poder: Como aquele que Deus usou para ressuscitar a Jesus Cristo. 
    O Seu Selo: O Espírito Santo. 
    A Sua Cabeça: Cristo. 
    O Seu Alicerce: Os apóstolos e profetas, tendo Cristo como pedra angular. 
    A Sua Vida: Caracterizada pelas boas obras, pelo amor, pela iluminação e pela sabedoria. 
    O Seu inimigo: Os poderes malignos no mundo e nos lugares celestiais. 
    A Sua Armadura: A completa armadura de Deus – verdade, rectidão, paz, fé, salvação, e a Palavra  
                                 de Deus. 
 
11. a) expressa a gratidão de Paulo por lhe terem enviado uma doação para o ajudar. 
    b) revela muitos dos sentimentos, valores e ambições pessoais de Paulo 
    c) foi enviada a crentes que conheciam Paulo e o amavam. 
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Unidade 3 
A IGREJA – OS SEUS 

PROBLEMAS E A SUA 
ESPERANÇA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


