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Perguntas para Testar a Compreensao de Filipenses

to.

1.1-6
PI v 3: 0 que os filipenses fizeram que Paulo agradece?
R: A participa<;a:oconstante deles, junto com Paulo, na prega<;a:odo Evangelho.
P2 vs 3-6: Por que Paulo agradece a Deus?
R: Porque os filipenses 0 ajudaram muito.
P3 v 6: De que Paulo esta certo?
R: Deus terminara a boa obra que com~ou na vida deles.
P4 v 6: Qual e a natureza desta "boa obra"?
R: a) A a<;a:ode Deus na epoca da conversao deles, levando-os a querer ajudar Paulo..n!
b) A
participa<;a:odeles no ministerio de Paulo, com diversos auxilios, ou .nl c) Progresso geral na
santifica<;a:o.

1.7-8
PI v 7: Como Paulo se sentia em rela<;aoaos filipenses?
R: Satisfeito com eles, mais ainda, Paulo os amava.
P2 v 7: Como eles tinham "participado" da honra que Deus tinha dado a Paulo?
R: Provavelmente unindo-se a Paulo num prop6sito comum que Deus havia dado a eles.
P3 v 8: Por que motivo Paulo esta ansioso?
R: Para ve-Ios outra vez, ou se reunir a eles.
1.9-11
P: Qual e 0 conteudo da ora<;a:ode Paulo?
R: Veja vs 9-10.
1.12-18
PI: Onde esta Paulo?
R: Na prisao.
P2: Por que?
R: Por causa do seu trabalho de pregar a Cristo.
P3: Qual eo resultado que se esperava por Paulo estar preso?
R: Que 0 evangelho nao fosse pregado/espalhado.
P4: Qual 0 foi 0 resultado?
R: 0 evangelho foi pregado/espalhado.
P5: Quais eram os motivos daqueles que pregavam 0 Evangelho?
R: Veja os vs 15-17.
1.18-26
PI: Qual era a atitude de Paulo diante desta situa<;ao?
R: Alegria, contentamento, confian<;aem Deus.
P2: De que maneira Paulo poderia morrer?
R: Executado.
P3: 0 que Paulo pensa que vai acontecer com ele?
R: Ele viveni.
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1.27-30
PI: 0 que Paulo quer que os filipenses fa~am?
R: Nao se dividam - fiquem unidos - e que lutem corajosamente contra os inimigos.
P2: Lutar contra quem?
R: Os judaizantes.
P3: Como eles devem lutar?

R: Observeque e uma maneirafiguradade usar a palavra -e uma bataIha de palavras, e nao fisica.
P4: Como eles poderiam sofrer?
R: Sofrimentos fisicos, tensoes emocionais. (Os que Paulo estava sofrendo na epoca.)

2.1-4
PI: 0 que Paulo quer que os filipenses fa~am?
R: Que trabalhem humildemente juntos.
P2: Como 0 vI es liga com 0 v2?
R: vI sao motivos encorajadores - basicos para 0 v2.
2.5-11
PI: Paulo diz que os filipenses devem agir como Cristo agiu. Como Cristo agiu?
R: Sem egoismo, mas com humildade e pronto a se rebaixar para servir aos outros.
P2 v 6: A que epoca "teve a mesma natureza de Deus" se refere?
R: Antes que Ele tomasse a forma humana.
P3 v 6: A ideia de "nao inisistiu" ou "nao usurpou" implica em que Cristo nao era igual a Deus?
R: A maioria dos comentaristas dizem que esta ideia deve ser evitada. Existem muitas possibilidades,
mas a ideia geral parece ser a de que Cristo poderia ter se apoderado da igualdade a Deus em
defesa dos seus pr6prios direitos, mas recusou fazer assim e se submeteu a encarna~ao.
P4 v 9: "Deus the deu a mais alta honra" significa mais do que "tormHo importante"?
R: Sim, a ressurrei~ao e a ascensao.
2,12-18
PI: 0 que Paulo quer que os filipenses fa<;am?
R: Que 0 obede<;am.
P2: Como eles devem obedecer a Paulo?
R: Trabalharem unidos para completar a salva<;aodeles.
(NOTA - Existem muitos significados para 0 verso 12. Verifique com cuidado.)
P3: As expressoes figuradas dos versos 15 e 17 sao dirigidas aos leitores da lingua nativa?
P4 v 14: Contra que sao as "queixas" e "discuss5es"?
R: Provavelmente contra os pr6prios lideres da igreja, para que eles nao.........
P5: Qual eo significado de "me alegrarei com voces" no final do verso 17?
R: Provavelmente porque os seus amigos filipenses "0 ajudaram nas suas afli<;5es"/ veja 4.14.
P6 v 18: Por que eles devem ficar "contentes e alegres"?
R: Por causa das noticias que Pualo esti escrevendo para eles.
2.19-24
PI: Por que Paulo quer mandar Tim6teu a Filipos?
R: Para que ele seja animado pelas noticias deles.
P2: Por que ele escolheu Tim6teu em vez de outro qualquer?
R: a) Tim6teu estava preocupado com eles. .nl b) Paulo e Tim6teu trabalharam juntos durante
muitos anos, Paulo podia confiar nele.
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2.25-30

PI: De onde veio Epafrodito e por que ele estava com Paulo?
R: Ele veio de Filipos e foi mandado pela igreja de hi para cuidar de Paulo.
P2: Por que Paulo queria mandar Epafrodito de volta para Filipos?
R: Epafrodito tinha estado doente e not{cias sobre a sua doen~ tinham chegado a Filipos. Epafrodito
estava com medo de que eles estivessem preocupados com ele e quiz voltar ao seu povo.
P3: Por que Paulo disse que os filipenses deviam homar homens como Epafrodito?
R: Para ele 0 trabalho de Cristo era mais importante do que a sua pr6pria vida - a sua dedica9aoera
verdadeira.

3.1-11
P: Questaogeral: ComoPaulo diz que umapessoase toma justa perante os olhos de Deus?
R: Confiandoem Cristo.
3.1-3
PI: 0 que "os que fazem coisas mas" dizem/acreditam?
R: A circuncisao e 0 que faz uma pessoa ficar justa/membro da familia de Deus.
P2: 0 que Paulo diz/cre?
R: Essas pessoas nao saDjustas I membros da familia de Deus, como Paulo e seus irmaos sao porque
tern a "marca" de Deus.
P3: 0 que Paulo quer dizer com "n6s e que recebemos a verdadeira circuncisao"?
R: Pessoas cujos cora90es foram lavados OU pessoas de quem os maus pensamentos foram retirados.
NOTA - Adaptar a pergunta a tradu9ao feita, por exemplo - Que especie de pessoas saD
verdadeiramentecortados/circuncisadas?As respostasdevemconter as tres caracteristicas
dessas pessoas descritos no verso 3.)
3.4-7
PI 0 que Paulo conta sobre se mesmo antes de crer em Cristo?
R: a) Ele mostra quem e 0 que ele era pela sua origem familiar (veja 0 v5) .n! b) EIe destaca seus
pr6prios esfor90s (1) seu cumprimento da Lei como fariseu, (2) seu zeIo por Deus perseguindo os
cristaos, (3) sua obediencia aos mandamentos. (1 e 3 podem ser combinados).
P2: Por que eIe conta todas estas coisas sobre si mesmo?
R: Ele quer que seus leitores fiquem sabendo que as coisas exteriores I fisicas nao sao importantes.
Crer I conhecer Cristo e muito mais importante ou a unica coisa importante.
P3: 0 que Paulo considera como perda?
R: Toda a imponancia que ele herdou e a maneira antiga de tentar agradar a Deus.
3.8-11
PI: 0 que Paulo jogou fora?
R: As coisas e a maneira de agir que 0 fizeram importante.
(NOTA: Estas coincidencias com as quest5es anteriores - empregue-asde acordo com a sua tradu~o.)
P2: 0 que ele ganhou?
R: A sua uniao com Cirsto e a justi9a que vem de Deus.
P3: Eo que Paulo quer? de todo 0 cora9ao?
R: Conhecer a Cristo e experimentar 0 poder da Sua ressurrei~o.
P3a: 0 que mais Paulo quer?
R: Participar dos sofrimentos de Cristo para se tomar semelhante a EIe.
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3.12-14
PI: 0 que Paulo ainda nao conseguiu?
R: Conhecer a Cristo perfeitamente e se tomar semelhante a Ele.
P2: 0 que ele esta fazendo para obter essas coisas?
R: Ele colocou todos os seus pensamentos e as suas energias em a<;aopara conquistar essas coisas.
P3: 0 que ele nao esta fazendo?
R: Ele nao se lembra mais das coisas que fazia para tentar agradar a Deus pela obediencia a Lei
(NOTA: Isto pode ter sido incluido na resposta anterior.)
Se for usada a metafora "corrida":
P4: Sobre que corrida Paulo esta falando?

R: A sua vida aqui na terra como urn seguidorde Cristo.
P5: Qual e a meta ou 0 premio que Paulo espera alcan<;ar?
R: A nova vida com Cristo no ceu.
3.15-16
P: Como Paulo diz que as pessoas espiritualmente maduras deven se conduzir?
R: Eles devem ter a mesma vontade de conhecer Cristo como teve Paulo. E devem obedecer/agir de
acordo com 0 que ja sabem dEle.
3.17-21
PI: 0 que Paulo quer que os crentes fa<;am?
R: Imita-Io (e a outros que 0 estao imitando ja).
P2: 0 que faz Paulo chorar?
R: 0 mau comportamento de muitos crentes.
P3: Por que ele os chama de "inimigos da morte de Cristo na cruz"?
R: (Os comentaristas fazem varias sugest6es.) 0 contexto sugere que e a maneira deles viverem satisfazendo as paix6es maldosas que resultam em conduta vergonhosa - as pr6prias causas da
morte de Cristo na cruz.! Ou inimigos da mensagem.
P4: 0 que essas pessoas estavam sempre pensando?
R: Coisas da terra (do mundo).
P5: 0 que acontecera com eles?
R: Serao destruidos.
P6: 0 que acontecera com os verdaceiros crentes?
R: Jesus voltara e dara a eles urn novo corpo semelhante ao Seu. id. QSFIlA.STD I5-FEV-85
4.1-3
PI: Como Paulo revela seus sentimentos e pensamentos pelos crentes filipenses?
R: Ele os ama muito. Eles dao alegria a Paulo que sente muito orgulho deles.

(NOTA ao tradutor: se na tradu<;ao aparecer "minha coroa" a resposta podera ser - Ele os ama muito.
Eles dao alegria a Paulo e SaD"sua coroa" - 0 fruto da sua obra pela qual ele sera

recompensado.
P2: 0 que aconteceu em Filipos para preocupar Paulo?
R: Duas mulheres estavam brigando.
P3: Como a briga deve ser acalmada?
R: Com a ajuda dos irmaos.
P4: A que livro Paulo se refere?
R: Urn livro no qual Deus escreveu os nomes daqueles que tern a vida etema.
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4.4-7
PI: Que instru~OesPaulo da a eles neste paragrafo?
R: Que se algrem, sejam bondosos, ~m
a Deus 0 que precisam.
P2: (suplementar) 0 que acabara com as preocupa~oes deles?
R: Contar a Deus sobre elas e recever a Sua paz.
4.8-9
PI: Que instru~OesPaulo da sobre os pensamentos deles?
R: Eles devern pensar sobre as coisas relacionadas no verso 8.
P2: Como eles foram instruidos sobre uma conduta desejavel?
R: Os ensinamentose 0 exemplo de Paulo.
4.10-20
P: Questa:oGeral: Qual eo assunto prinicpal deste trecho?
R: A ajuda que os crentes filipenses deram a Paulo em varias ocasioes.
4.10-13
PI: Por que Paulo esM alegre?
R: Depois de nao poder ajudar Paulo durante algum tempo, os filipenses voltaram a ajuda-Io.
P2: Que atitude Paulo aprendeu a ter quando precisave de comida, roupa, etc.?
R: Ele aprendeu a ficar contente tendo muito ou pouco.
P3: Qual era a razao/motivo do seu contentamento?
R: A for~a!opoder que Cristo deu a ele.
4.14-16
PI: De que maneira a igreja de Filipos foi diferente das outras?
R: Ela foi a Unicaque ajudou Paulo.
P2: Onde estava Paulo quando elas 0 ajudaram?
R: Em Tessalonica!quando saiu da macedonia.
4.17-20
PI: Por que Paulo fala sobre a ajuda deles?
R: Ele queria que eles soubessem que ganhariam uma grande recompensa de Deus.
P2: Como eles mandaram ajuda para Paulo?
R: Eles mandaram por Epafrodito.
P3: Como Deus considera esta ajuda?
R: Como urn sacriffcio agradavel.
P4: 0 que Paulo diz que Deus fara pelos filipenses?
R: Darn a eles tudo 0 que precisam.
4.21-23
P: Paulo manda tambem as lembran~as de irmaos que esta:ocom ele. Que grupos de imraos ele
menciona especialmente?
R: Os que sao do plaacio do Imperador.
(Talvez seja interessante perguntar por que e, tambem, fazer uma compara~o com 0 capitulo I onde
explica que Paulo era prisioneiro de Cesar em Roma, etc.)
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