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RESUMO 

Esta investigação exegético-teológica sob o aspecto sincrônico tem como objetivo geral analisar 

e verificar como o recurso da periautologia presente na carta aos Filipenses contribui para 

compreender o discipulado descrito por Paulo ao longo de sua trajetória missionária. O estudo 

apresenta, concretamente, os trechos com expressões periautológicas com o objetivo de 

aprofundar a razão pela qual Paulo insiste no recurso. Esta pesquisa pretende analisaras 

expressões, elucidar as situações retóricas do recurso, ecomparar outras perícopes que 

apresentam o mesmo estilo retórico. No primeiro momento, realiza-se uma pesquisa geral sobre 

a carta discutindo de forma atualizada as questões perenes. São enfrentadas as hipóteses sobre as 

polêmicas recorrentes quanto ao lugar no qual a carta foi redigida, à questão da datação do 

escrito e, também, a questão da sua unidade. Busca-sea ilustrar a questão da periautologia no 

enfoque do mimesis do discípulo modelo. A pesquisa investiga e apresenta, ainda, as 

consequências teológicas decorrentes das expressões especificamente contidas na perícope de Fl 

1,12-26 para melhor fundamentar o discipulado cristão. 

Palavras-chave: Periautologia, Paulo Apóstolo, Filipenses, Evangelho, Discipulado de Cristo. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This exegetical-theological investigation under the synchronic aspect has as general objective to 

analyze and verify how the resource of the periautology present in the epistle to the Philippians 

contributes to the understanding of the discipleship described by the writer throughout his 

missionary journey. The study seeks to present, specifically, the excerpts with periautological 

expressions in order to understand the reason why Paul insists on the apparently rhetorical 

expressions. This research intends to analyze the expressions, to elucidate the rhetorical 

situations of the resource, and to compare other pericopes that present the same rhetorical style. 

To begin with, a general survey of the letter is conducted, discussing the perennial questions in 

an updatedmanner. The hypotheses about the recurring polemics about the place where the letter 

was written, the question of the date of the writing, and the question of its unity will be 

confronted. The research aims to explain the question of periautology focusing on the mimesis of 

the model disciple. Furthermore, it seeks to investigate and present the theological consequences 

arising from the phrases specifically contained in the pericope of Philippians 1,12-26 to better 

ground Christian discipleship. 

Keywords: Periautology, Apostle Paul, Philippians, Gospel, Discipleship of Christ.  
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

A carta aos Filipenses é um escrito densamente teológico. Nela encontra-se o hino que 

descreve a kénosis do Filho (cf. 2,6-11). O lema de Paulo em 1,21 e o tom de alegria (1,18.25; 

2,2.17.18.28.29; 3,1; 4,1.4.10) em meio ao sofrimento demonstram uma grande maturidade da 

parte do autor. Ela é rica em fórmulas, abundante em ensinamentos e repleta de 

autorecomendações do apóstolo que se manifestam por meio do recurso que vem sendo chamado 

de περιαυτολογία1. 

A periautologia2 permeia toda a carta e é utilizada para atingir vários objetivos. Isto é 

bastante explícito em Fl 3,2-16. Em geral, as referências são para exemplificação, o mais 

evidente ocorre em Fl 3,17. O recurso fornece aos filipenses um modelo humano, uma atitude 

forte e, por consequência, uma ajuda para manter a identidade cristã e a unidade da comunidade. 

Um levantamento do uso de expressões periautológicas e das declarações pessoais pode 

levar a pensar que Paulo é muito autobiográfico na carta aos Filipenses. É inegável que ele 

utiliza a sua pessoa como exemplo e refere-se a si próprio de várias maneiras. Este estudo 

pretende examinar as informações cuidadosamente fornecidas no estilo retórico de autoelevação 

para saber o porquê Paulo usa este estilo distinguido de persuasão. 

Buscar-se-á diferenciar as várias categorias de autorrepresentação, como da sua vocação 

(3,7-16) e o sofrimento causado pela fidelidade, que estáligada a exigências sociais (cf. 1,12-26). 

Paulo também define, contra seu próprio modelo, os contrastantes exemplos negativos de outras 

pessoas, empregando a técnica comumente praticada de synkrisis. 

Por esses motivos, é redutivo conceber a sua autoapresentação como autobiografia, já que 

isso sugere que o seu propósito não é apenas de expressar alguns detalhes de sua vida. Em vez 

disso, são altamente seletivas e servem como antídotos para sublinhar um aspecto retórico por 

                                                           

1 Francesco Bianchi analisa extensivamente o texto de Fl 3,1–4,1 e deixa claro que a palavra significa “falar 
de si,elogiar-se, vangloriar-se, autorreferenciar-se,” e Paulo utiliza esse recurso em vários contextos de suas cartas 
(BIANCHINI, Francesco. L'elogio di sé in Cristo; l'utilizzo della periautologia nel contesto di Filippesi 3,1- 4,1. Roma: 
Editrice Pontificio Istituto Biblico, 2006. p. 237). Duane F. Watson, em sua contribuição ao compêdio organizado 
por Paul Sampley, explora o tema da autoglorificação na situação e no contexto de Paulo (WATSON, Duane F. 
Paulo e o gloriar-se. In. SAMPLEY, J. Paul (org.). Paulo no mundo greco-romano; um compêndio. São Paulo: Paulus, 
2008. p. 58-79). 

2 A transliteração latina da palavra grega περιαυτολογία. 
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meio do qual possa tanto combater seus opositores quanto fornecer um modelo claro para seus 

destinatários e leitores. 

A análise do tom positivo, do entusiasmo da carta aos Filipenses e o seu exemplo pessoal 

demonstram que, apesar do autor possuir sua particularidade para se expressar, seu escrito foi, 

antes de tudo um produto de uma vida amadurecida na fé, para uma Igreja amiga e confiável. Os 

dados oferecidos são cuidadosamente escolhidos para suprir a necessidade da sua audiência e 

aumentar a chance do sucesso da carta no seio da comunidade destinatária. 

Essa investigação exegético-teológica sob abordagem sincrônica tem como objetivo geral 

analisar e verificar como as expressões periautológicas presentes na carta aos Filipenses 

contribuem para compreender o discipulado de Cristo por ilustrado na vida do apóstolo. Buscar-

se-á também investigar as consequências teológicas decorrentes das expressões nela contidas 

para melhor fundamentar o discipulado cristão. Concretamente busca-se: 

� Apresentar os trechos de periautologia na epístola e entender a razão pela qual Paulo 

insiste na imitação. 

� Analisar estas perícopes na tentativa de perceber as situações retóricas do recurso.  

� Comparar outras perícopes que apresentam o mesmo estilo retórico.  

A abordagem metodológica desta pesquisa científica está focada na Carta de Paulo aos 

Filipenses. A qual será estudada e relacionada com as demais cartas tendo como conexão o tema 

escolhido. No primeiro momento, será realizada uma pesquisa geral sobre a Carta discutindo de 

forma atualizada as questões perenes. Serão enfrentadas as hipóteses sobre as polêmicas 

recorrentes quanto ao lugar no qual a carta foi redigida, à questão da datação do escrito e, 

também, a questão da sua unidade. 

Paulo emprega uma quantidade extensa da realidade sobre si próprio, no entanto, ao 

contrário das outras cartas, a autoridade de Paulo e seu relacionamento com a comunidade de 

Filipos não estavam no centro da questão. Essa relação positiva com a comunidade influencia a 

sua autoapresentação. Por exemplo, Paulo não precisa empregar uma linguagem de modéstia, a 

fim de estabelecer uma relação positiva com os filipenses. Em vez disso, ele concentra-se em 

apresentar o seu status como agente de Deus, nos seus feitos, e sua prisão, a fim de realizar duas 

finalidades principais: proporcionar aos filipenses um modelo para suportar o sofrimento, e 

reconhecer o presente que recebeu recentemente deles. 
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Um bom número de estudiosos denomina Filipenses a mais pessoal das cartas de Paulo3. 

A carta é escrita para a primeira sementeira do Apóstolo, por isso trata-se de uma comunidade da 

mais alta importância. Entender a forma como a carta foi produzida, no enfoque do estilo 

pessoal, além de ampliar o conhecimento, é também uma alternativa de entender a relevância de 

sua mensagem e sua aplicabilidade atual. A investigação é relevante na medida em que deseja-se 

tirar as dúvidas sobre falsas modéstias e purificar a confiança daqueles que se apresentam como 

fiéis seguidores. 

No estudo, a metodologia intenciona-se apresentar a cotidianidade da vida na época de 

Paulo, destacando a prática de periautologia nos âmbitos diferentes da sociedade. 

Pretende-se elucidar exegeticamente algumas expressões chaves, nas suas raízes gregas, 

cruciais para esta investigação. Por outro lado, será importante contrastar com as outras cartas 

paulinas e discutir ao menos brevemente a dimensão retórica para melhor enquadrar a sua 

finalidade e descobrir o porquê Paulo utiliza o recurso de periautologia. 

  

                                                           

3 José Comblin apresenta na introdução no seu comentário bíblico da Epístola aos filipenses que "... Paulo 
soube criar laços tão profundos em Filipos que a comunidade aí nascida se tornou seu maior consolo, o maior 
motivo de glória e alegria." Cf. COMBLIN, José. Epístola aos Filipenses. Comentário Bíblico. Petrópolis: Vozes, 1985, 
p. 8. 
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CAPÍTULO I 

CONJUNTO DA CARTA AOS FILIPENSES 
 

Introdução 

A carta de Paulo aos Filipenses4 exala um espírito alegre e de grande afeição. Como uma 

nota de gratidão aos seus amigos por sua generosidade, a carta envolve-os em seu abraço 

caloroso. Ao mesmo tempo, Paulo identifica alguns problemas: a competitividade e as 

rivalidades presentes naquela igreja que dividiam os líderes; a hostilidade de alguns pregadores 

infiltrados que desafiavam a fé no verdadeiro Evangelho5; e uma falsa espiritualidade que 

promovia um sucesso fácil e, portanto, atraente. 

Os seguidores de Jesus em todas as épocas experimentaram problemas semelhantes e a 

resposta de Paulo, no primeiro século da era cristã aos filipenses, soa aplicável até mesmo na 

época atual. Paulo valida a autenticidade de sua mensagem falando honestamente sobre sua 

própria experiência na prisão e admitindo abertamente seus desejos e escolhas na sua jornada de 

fé e missão. Sua carta tem como objetivo fortalecer a fé em Cristo frente aos desafios, encorajar 

a solução de conflitos na comunidade e ensinar como incorporar o Evangelho dentro de uma 

comunidade. Acima de tudo, a carta de Paulo leva a contemplar o sofrimento de Cristo e a 

exaltação na sua vitória final. Neste primeiro capítulo, serão consideradas algumas questões de 

fundo: o cenário histórico da igreja em Filipos, a natureza da carta, a ocasião da carta e uma 

breve apresentação dos temas principais. 

1. A cidade de Filipos e a Província romana da Macedônia 

Filipos6 era uma colônia romana. A cidade foi fundada aproximadamente no ano 360 a.C. 

por Filipe II da Macedônia. O lugar, anteriormente um vilarejo fértil para agricultura e cheio de 

nascentes de águas minerais7, evoluiu de uma vida tranquila, pela descoberta de ouro num monte 

                                                           

4 Nesta pesquisa, no que se refere a carta (Filipenses) utilizar-se-á a primeira letra em maiúsculo e o que 
se refere ao povo (filipenses) minúsculo. 

5 A palavra “Evangelho” nessa pesquisa será sempre escrita em letras maiúsculas.  
6 A designação de Filipos provém do seu fundador, o rei macedônio Felipe II, pai de Alexandre Magno. 
7 Por causa das nascentes o lugar era chamado "Krenides". Cf. ELIENAI, Cabral. Filipenses, a humildade de 

Cristo como exemplo para igreja. Rio de Janeiro: CPAD, 2013, p. 14. 
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vizinho, para uma grande cidade, assim chamando à atenção do pai de Alexandre Magno que 

nomeou a cidade com seu próprio nome8.  

A cidade adquiriu certa importância somente na época dos romanos, 

inicialmente através da conhecida batalha dupla de Filipos no ano 42 a.C., na 

qual de certo modo se decidiu o destino da república romana entre os cesarianos 

Otávio e Antônio e os republicanos assassinos de César: Bruto e Cássio. Pouco 

tempo depois da batalha, Antônio passou a colonizar a cidade com romanos. 

Posteriormente, em diversas levas foram trazidos veteranos para morar ali, a 

cidade foi elevada à categoria de colônia militar, sendo lhe concedida direitos 

especiais como colônia Julia Augustus Phillipensis9. 

Na nova colônia romana, que foi nomeada assim em homenagem a família Juliana, se 

constatou o estabelecimento de uma aristocracia romana e o crescimento da arquitetura romana, 

dominante em suas edificações, principalmente no que se refere aos lugares de repouso para os 

soldados romanos. Os cidadãos de Filipos desfrutavam da cidadania romana com direitos e 

privilégios, regidos pela lei da metrópole. O regime de governo era bem ajustado e havia 

representantes eleitos por assembléia popular. A cidade foi isenta de impostos e taxas10 e, embora 

fosse uma cidade grega, o latim se tornou sua língua oficial. 

A parte preponderante da cidade era, portanto, constituída de elementos latinos, embora 

não faltassem traços característicos de todas as raças circundantes. Ao mesmo tempo em que se 

apresentava como sendo Filipos um considerável centro comercial.11 

Filipos era uma cidade importante, progressista, populosa e privilegiada por seu tamanho 

e prestigio12. Sua topografia urbana foi marcada pela utilização da arquitetura de arcas, casas de 

banho, templos e altares, de estilo romano, dedicados ao imperador e membros da família 

imperial. 

Seu progresso econômico foi favorecido principalmente por sua localização na Via 

Egnatia, a estrada que liga o Leste-Oeste do império, articulando-a também à Roma. Essa via 

movimentada agitava a vida pelo seu trânsito intenso, o qual influiu, com seus efeitos, nos 
                                                           

8 Cf. BELLINATO, Guilherme. Paulo: Cartas e Mensagens. São Paulo: Loyola, 1979, p. 205. 
9 BARTH, Gerhard. A carta aos filipenses. Comentários Bíblicos – NT 8/3. São Leopoldo: Editora Sinodal, 

1983, p. 5. 
10 Cf. BELLINATO, Guilherme. Paulo: Cartas e Mensagens, p. 205. 
11 Op. cit., p. 205. 
12 BARTH, Gerhard. A carta aos filipenses, p. 5. 
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encontros e na coexistência de religiões.13 “Sinal dessa presença dos mais diversos povos era o 

seu Panteão, abrigo de todas as divindades romanas, gregas, asiáticas, trácias e egípcias...”14. 

Quanto a religião do império, também difundida, era tida como a mais proeminente entre todas.  

A vida religiosa da cidade foi centralizada no culto, principalmente, ao imperador. Havia 

influência recíproca entre religiões, comunidades culturais e correntes intelectuais distintas que 

tiveram considerável efeito também sobre a vida da tenra nascente comunidade cristã. 

Naturalmente muitos aspectos da vida em Filipos lembravam uma vida de estilo militar. Tendo 

entre seus habitantes tanto soldados profissionais e militares aposentados, também existia uma 

antiga população da cidade que mantinha determinadas raízes prévias a influência do império, e 

além dos distintos elementos culturais e de suas diversas religiões, havia uma profunda 

assimilação ao que era próprio do império. Surgiram ali muitos comércios assim como era 

possível encontrar em todos os centros ao longo das grandes estradas15. 

2. A comunidade à beira do riacho 

Na época em que Paulo fundou a comunidade16 durante a chamada “segunda viagem 

missionária”17, Filipos já era uma sociedade romanizada e helenizada. “Poucos eram os judeus; 

com efeito, eles não tinham uma sinagoga própria e por isso recorriam às margens do Rio 

                                                           

13 “As escavações trouxeram à tona o nome de praticamente duas dúzias de divindades veneradas em 
Filopos; entre estes se encontravam também divindades orientais, como Isis, Serapis, Mitras, Sibele e Harpócrates. 
Em At 16,13 ficamos sabendo que ali também havia uma pequena comunidade judaica. ”cf. Barth, Gerhard. A 

carta aos filipenses, p. 5. 
14  BELLINATO, Guilherme, Paulo: Cartas e Mensagens, p. 206. 
15 Cf. COMBLIN, José. Epístola aos Filipenses. Comentário Bíblico. Petrópolis: Vozes, 1985, p. 8. 
16 Segundo a descrição de Atos dos Apóstolos, Paulo chegou a Filipos procedente de Trôade, depois que o 

Espirito Santo o impedira de missionar na província da Ásia, sendo que uma noturna visão em sonho o havia 
chamado para a Macedônia (cf. At 16,6-10). Isto deve ter sucedido no ano 49/50. Desde a descoberta da inscrição 
de Gálio estamos em condições de datar com alguma precisão a missão de Paulo no âmbito grego. Desde então 
sabemos que o procônsul Gálio, perante o qual Paulo teve que se defender em Corinto (cf. At 18,12s), ali residiu 
desde o inicio de verão do ano de 51 até inicio de verão de 52. A atuação do apostolo em corinto, que durou um 
ano e meio, terá então que ser situada entre os anos de 50 e 52, cabendo neste caso à missão procedente em 
Tessalônica e Filipos o período de 49/50.  

17 Bruce apresenta um quadro cronológico que mostra que na volta de 49-52, Paulo e Silas estavam nas 
regiões de Macedônia e Acaia aonde acontecia as fundações das Igrejas de Filipos, Tessalônica, Beréia e Corinto (At 
16,9 – 18,8), cf. F. F. Bruce. Paulo nos Atos e nas cartas. In: GERALD F. Hawthorne e RALPH P. Martin (orgs.). 
Dicionário de Paulo e suas Cartas. São Paulo: Loyola, 2008, p. 937-952. 
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Gongites para as abluções, que a Lei prescrevia”18. Os Atos dos Apóstolos narram de forma 

extensa e com detalhes a fundação da comunidade e a experiência de Paulo em Filipos (cf. At 

16,13-40): o anúncio missionário num local de oração, conversões, encarceramento e expulsão 

do apóstolo19. A fonte lucana menciona quatro elementos importantes em referência aos 

primórdios da comunidade: o lugar de oração não era uma edificação; o grupo era pequeno; não 

havia judeus no grupo; todas eram mulheres. 

O livro dos Atos dos Apóstolos insiste na prática paulina de visitar sinagogas (cf. 13,4.14; 

14,1; 17,1.17; 18,4.7). Aparentemente a comunidade presente em Filipos não tinha uma 

sinagoga20, mas havia um lugar onde algumas mulheres, em dia de sábado, encontravam-se para 

fazer orações (cf. At 16,13). “Entretanto, as conhecidas sinagogas da Diáspora do século I são 

todas em cidades, como seria de esperar, pois os judeus tinham direitos legais a um lugar de 

culto”.21 O privilégio de reunir-se como pequena comunidade orante à intempérie gera certa 

curiosidade já que, comumente para qualquer membro de dita comunidade, lhe seria concedido o 

uso de um cômodo residencial para determinado culto, ao que davam preferência. 

O grupo que Paulo encontrou em Filipos, mencionado anteriormente, não tinha presença 

masculina, tão somente mulheres, entre elas uma chamada Lídia, proveniente de Tiatira, 

negociante de púrpura, “identificada como adoradora de Deus”22. Conta-se que ela abriu as 

portas da sua casa após a sua conversão. “Pelo que consta, Paulo soube criar laços tão profundos 

em Filipos que a comunidade, aí nascida, se tornou seu maior consolo, o maior motivo de alegria 

do apóstolo”23. Ela aparece simbolicamente como representação da acolhida servicial e materna 

                                                           

18 BELLINATO, Guilherme. Paulo: Cartas e Mensagens, p. 206; Murphy O'Connor exprime que “a 
abundância de provas para as preferencias religiosas da população pagã de Filipos faz com que a ausência de 
quaisquer sinais arqueológicos ou epigráficos da presença judaica seja significativa." In: MURPHY O’Connor, 
Jerome. Paulo: biografia crítica. São Paulo: Edições Loyola, 2000, p. 221. 

19 Paulo teve que interromper sua missão em Filipos devido a perturbações de procedência externa e 
problemas com as autoridades. Isto se deduz também, além dos Atos dos Apóstolos (At 16,16-40), em 1Ts 2,2, 
sendo também pressuposto em Fl 1,30. 

20A falta de menção da presença de judeus e de uma sinagoga em Lucas na ocasião da visita de Paulo a 
Filipos indicaria em hipótese que o hagiógrafo não pensava que existisse uma sinagoga em Filipos, porém a sua 
menção de uma casa de oração (Atos 13,16) não pode ser tida como referente a uma sinagoga dos judeus. Cf. 
JOSEPH Fitzmyer. The Acts of the Apostles. New York: Doubleday, 1998, p. 585. 

21 MURPHY O’Connor, Jerome. Paulo: biografia crítica, p. 221. 
22 Murphy O’Connor explica que a expressão “temente a Deus” aplicava-se a uma pessoa não-judia que 

frequentava o culto sinagogal. Não existe nenhuma outra menção dessa mulher na carta aos Filipenses. In: 
MURPHY O’Connor, Jerome. Paulo: biografia crítica, p. 221. 

23 COMBLIN, José. Epístola aos Filipenses, p. 8. 
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não somente dirigida ao apóstolo, mas a própria mensagem por ele portada. O relato lucano narra 

os acontecimentos e experiências de Paulo e seu companheiro Silas, assim como o episódio que 

as cartas confirmam, no qual Paulo é açoitado, preso e expulso da cidade (cf. 1Ts 2,2; 2Cor 

11,23-25), sem deixar perceber o apoio remoto da acolhida vivida junto às comunidades 

marcadas pela impronta feminina à beira do riacho.  

2.1 A comunidade que recebe a carta 

É bem provável que o apóstolo tenha passado duas vezes por Filipos. A primeira vez (cf. 

1Cor 16,5), ao passar pela Macedônia na sua viagem de Éfeso a Corinto, teve seu encontro com 

Tito na sua estadia na Macedônia (cf. 2Cor 2,13;7,5), não sendo esta, confirmadamente 

comprovada como sendo a cidade de Filipos, porém alguns estudiosos o consideram como 

possível.  

A primeira vez foi anunciada aos coríntios (1Cor 16,5). Parece que houve 

alguns problemas em Filipos (At 20,1-4; 2Cor 7,5). Porém o bom entendimento 

entre Paulo e a sua querida comunidade de Filipos ficou confirmado pela visita 

(2Cor 8,1-6).24 

A segunda vez, segundo At 20,6, Paulo passou por Filipos na sua ida para Jerusalém 

voltando da Grécia.25A comunidade filipense que recebe a carta de Paulo é muito diversificada. 

O primeiro grupo é aquele que retém a preferência e simpatia do apóstolo, e ao qual, se dirige 

diretamente, chamando-os de “santos em Cristo”, e seus “epíscopos e diáconos” (cf. Fl 1,1-2), 

são eles que participam no Evangelho efetivamente (cf. Fl 1,5). Por outro lado, o segundo grupo 

era composto por aqueles que eram caracterizados pela ambição egoísta (cf. Fl 2,2), o dos quais 

se pode dizer, com precisão, que apesar de serem pregadores de Cristo, promovem divisões e 

destruição pela inveja e ambição desmedida dentro da própria comunidade.  

Os romanos, adversários do Evangelho, intimidavam os cristãos em Filipos (1,28). Frente 

a isso, Paulo exorta aos filipenses a não se intimidarem diante da perseguição, já que esta é uma 

luta travada em comum entre eles e o próprio Paulo (1,29-30). Ele se refere às autoridades 

romanas, os que o aprisionaram e o repreenderam diversas vezes, da qual ele fala, neste 

                                                           

24 COMBLIN, José. Epístola aos Filipenses, p. 8. 
25 Cf. BARTH, Gerhard. A carta aos filipenses, p. 7. 
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momento, desde o cárcere. Os cidadãos romanos oprimiam o testemunho do Evangelho, 

propagando uma reação de medo entre os membros da igreja nascente. 

Paulo não subestima o poder de agentes imperiais para intimidar e perseguir o grupo 

ainda frágil dos recém-convertidos. Ele adverte aos filipenses a “estar firmes num só Espírito, 

lutando juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho” (1,27). 

A carta também alude aos cristãos judeus que, impondo aos cristãos gentios a seguirem 

rituais judaicos, sofrem a dura advertência de Paulo: “Cuidado com os cães, esses malfeitores, 

aqueles mutiladores” (cf. Fl 3,2). Por outro lado, reconhecendo a igreja como circuncisos, “os 

circuncidados somos nós” (cf. Fl 3,3). Este contraste entre os mutiladores (aqueles que impõem a 

circuncisão) e os verdadeiros circuncisos afronta a natureza judaica desses adversários. Eles não 

teriam qualquer acesso à igreja se eles não pretendessem ser cristãos também. Esses adversários 

são semelhantes aos cristãos judeus que se infiltraram na igreja de Paulo na Galácia. Gálatas e 

Filipenses refletem a mesma severa censura da parte de Paulo para com o grupo dos 

judaizantes26. 

O trecho de Fl 3,17-19 revela o lado emocional e apreensivo do apóstolo. Paulo escreve 

“em lágrimas” exortando os seus amigos em Filipos “sede meus imitadores, irmãos, e observai 

os que andam segundo o modelo que tendes em nós, ” pois sabia que viver como um seguidor de 

Cristo, em uma colônia romana, era verdadeiramente uma contradição cultural. As religiões 

pagãs, estilos de vida hedonista e, especialmente, o culto imperial poderiam facilmente lançar os 

cristãos fora de seus caminhos e desnorteá-los do caminho da cruz de Cristo. O resultado de 

ceder às pressões dessas culturas, obedecendo a seus apetites físicos, colocando sua glória em 

atividades vergonhosas, e definindo o seu pensamento nas coisas terrenas (cf. Fl 3,19), inclinaria 

os cristãos a viverem como inimigos do verdadeiro caminho. 

Os cristãos estavam se deixando levar pela a cultura mundana em Filipos de maneira que 

negavam o Evangelho. Assim, Paulo os chama para lembrá-los de que são cidadãos do céu: “a 

nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador, o Senhor 

Jesus Cristo” (cf. Fl 3,20). 

                                                           

26 Comblin apresenta como as epístolas aos Filipenses e aos Gálatas são muito próximas, especialmente 
no que trata dos falsos apóstolos: COMBLIN, José. Epístola aos Filipenses, p. 7. 
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2.2 A questão da composição e unidade da carta aos Filipenses 

Existem diversas questões referentes à carta que permanecem em aberto. Entre elas 

destaca-se a questão da unidade e, consequentemente, da datação. Quanto à questão da unidade, 

se o texto canônico for considerado como uma carta única, ele proporciona uma série 

desordenada de informações: ensinamentos, avisos, notícias sobre Paulo, agradecimentos, relatos 

de Epafrodito entre outras discussões. Por estas razões internas estudos críticos levantam uma 

série de questionamentos sobre a integridade da epístola. O problema da unidade necessita uma 

atenção considerável, pois a reconstrução histórica das relações de Paulo com os filipenses muda 

com cada hipótese sobre a unidade27. 

De acordo com Jerome Murphy O’Connor, “do ponto de vista metodológico, a unidade 

literária é uma suposição. Não pode ser comprovada sem o testemunho direto do autor”28. 

Policarpo de Esmirna29 é o escritor mais antigo que testifica a carta aos Filipenses, ao redor do 

ano 120 d.C. Ao escrever sua carta aos Filipenses (3,2), ele faz alusão às cartas escritas por Paulo 

aos seus destinatários. Com o uso do substantivo carta no plural, pode-se concluir que Paulo 

escrevera - ao menos duas - cartas aos filipenses. “Como Policarpo, também o Catalogus 

Sinaiticus sírio (em torno de 400) e Georgius Syncellus (em torno de 800) conheciam diversas 

cartas”30. 

O cânon do Novo Testamento apresenta somente uma carta aos Filipenses. No entanto, 

mesmo as menos disputadas cartas, para tais é impossível não encontrar críticos. A sua unidade é 

por muitas vezes questionada pelos estudiosos31. O estudo conclui, portanto, duas hipóteses: 

                                                           

27 Cf. MURPHY O’Connor, Jerome. Paulo: biografia crítica, p. 223. 
28 Op. cit., p. 223.  
29 Policarpo (*cerca de 70 / + cerca de 160) foi bispo da cidade de Esmirna (atualmente na Turquia). 

Segundo a tradição, morreu mártir, vítima da perseguição romana, aos 87 anos. É contado entre os grandes 
Pastores Apostólicos, ou seja, pertencia ao número daqueles que conviveram com os primeiros apóstolos e 
serviram de elo entre a Igreja primitiva-palestinense e a Igreja do mundo greco-romano. Segundo a tradição, 
Policarpo teria sido ordenado bispo pelo próprio São João, o Evangelista. 

30 BARTH, Gerhard. A carta aos filipenses, p. 8. 
31 A maioria dos textos como foram recebidos e conservados até atualidade são considerados realmente 

como fusões de vários fragmentos ou de cartas individuais. No entanto, essa corrupção textual é difícil de detectar 
e ainda mais para verificar, deixando por sua vez pouco acordo quanto à extensão da integridade das epístolas. A 
evidência interna e externa para atribuir qualquer uma das epistolas de Paulo é um método delicado e muitas 
vezes levam a discórdia entre os estudiosos. Cf. ARTHUR G. Patzia. Cânon. In: GERALD F. Hawthorne e RALPH P. 
Martin (orgs.). DPC. 2ª Ed. São Paulo: Loyola, 2008, p. 169-177. 
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a) Paulo teria escrito diversas cartas à comunidade de Filipos, as quais teriam sido 

extraviadas. E a carta canônica seria a única que foi preservada. 

b) Paulo teria escritos diversas cartas aos filipenses, as quais teriam sido reunidas 

naquela que conhecemos como a carta aos Filipenses. As cópias posteriores teriam 

sido reproduzidas a partir da epístola única, e ninguém teria voltado a copiar as 

antigas epístolas separadas. 

Além dessa hipótese, existem algumas outras razões muito sérias derivadas do próprio 

textus receptum.  A carta tem levado os exegetas a argumentarem as possibilidades de fusão de 

cartas e bilhetes. De fato, em diversos lugares, quebras e rupturas graves indicam que não existe 

coesão literária, e mais, estas quebras não podem ser explicadas como meras mudanças de estilo 

ou de tema. 

O primeiro bloco de comentaristas exegetas levanta a hipótese de que a epístola aos 

Filipenses é uma junção de duas cartas, e ainda outro argumenta pela hipótese de três cartas, não 

faltando os que, por conseguinte, considerem a carta uma unidade. No entanto, uma leitura 

simples leva a perceber as rupturas do discurso em alguns pontos do texto que rompem com as 

simpatias da personalidade polarizada de Paulo e leva a ideia de uma coleção de cartas, como 

insinua Policarpo32. 

É evidente que o apóstolo esteve preso quando escreveu a carta, ou uma parte dela, (Fl 

1,12ss), este encarceramento não foi contraproducente para o avanço do Evangelho. Durante este 

meio termo, ele recebera ajuda financeira da comunidade por um intermediário que adoece e 

causa preocupações aos Filipenses (Fl 2,26-30), é enviado de volta com um comunicado de 

gratidão (Fl 2,25.28). Relatando sobre o seu processo, o apóstolo discursa sobre a possibilidade 

de ser liberto ou de ser executado (Fl 1,19-24).  

No texto anterior a Fl 3,1 encontra-se uma forma muito cordial e pessoal de persuasão, 

exortações para conduta correta e a alegria em meio ao sofrimento, tudo isso aliado à 

participação de seus colaboradores na situação pessoal do Apóstolo. A partir desse ponto se 

                                                           

32 Policarpo (cerca de 135 a.D.) fez um comentário na sua carta aos Filipenses sobre o ministério de Paulo 
entre essa comunidade querida pelo apóstolo, escrevendo a palavra “cartas” em plural. W. Bauer faz um estudo 
sobro a atenção que policarpo tinha entre o singular e o plural, e insiste que Policarpo ao escrever a sua carta aos 
Filipenses se referia a uma coleção de correspondência. Cf. W. BAUER. Die Briefe des Ignatius von Antiochia und 

der Polycarpbrief, Tubingen: Mohr, 1920, p. 287. 
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verifica um corte evidente e mais visivelmente ocorre entre Fl 3,1 e Fl 3,2. A partir de Fl 3,2, 

entretanto, encontra-se uma advertência um tanto amarga e irritada contra os falsos mestres na 

comunidade. De fato, existe uma violenta denúncia contra os adversários, quebrando a harmonia 

dos capítulos precedentes (Fl 1-2) apesar de aparecer claramente em Fl 3,1 uma despedida “... 

finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor”. 

Por outro lado, o trecho de Fl 4,10-20 apresenta um agradecimento à comunidade por 

uma preciosa ajuda financeira, forçosamente introduzida depois de outra finalização em Fl 4,9. 

Além do mais, deve-se observar que existe uma aparente continuidade entre Fl 3,1 e Fl 4,4. A 

análise leva a uma conclusão rápida de que a carta tem fragmentos em diversos lugares, que 

podem ser classificados como bilhetes introduzidos. 

Encontram-se alguns exegetas que defendem a posição de uma possível coleção de duas 

cartas reunidas na epístola. A primeira carta seria formada pelo texto de Fl 1,1–3,1, o qual se 

refere à situação de Paulo na prisão, devendo-se acrescentar o texto de Fl 4, 2-23, que apresenta 

os últimos conselhos e agradecimentos de Paulo. A segunda carta seria constituída pelo texto de 

Fl 3,2-21, onde Paulo apresenta uma linguagem mais violenta, destacando a sua oposição aos 

judaizantes, comumente conhecida como a carta polêmica. Mesmo nessa divisão, os defensores 

da hipótese de duas cartas não apresentam conjunturas similares33. 

Ao contrário dos defensores da teoria de duas cartas, encontram-se exegetas que 

concordam que a epístola aos Filipenses seria uma composição de três cartas menores34. A maior 

parte dos estudiosos argumenta a fusão de três cartas, mas não com muito consenso a cerca da 

divisão, porém há pequenas diferenças entre exegetas35. 

                                                           

33 Barbaglio apresenta no seu estudo da carta aos Filipenses, os defensores da hipótese de duas cartas, 
explica como estes também não concordam da composição da carta.  Friedrich subdivide a carta na seguinte 
forma: Carta A= 1,1 - 3,1a + 4,10-23; Carta B= 3,1b-4, 9; Gnilka na sua vez propõe uma subdivisão um pouco 
diferente: Carta A = 1,1-3,1a + 4,2-7.10-23; Carta B = 3,1-4,1. 8-9. Gnilka defende que o trecho de 4,2-7 também 
faria parte da carta A. cf. BARBAGLIO, Giuseppe. As cartas de Paulo, II, p. 356. 

34 Bornakamm e Murphy O’Connor apresentam seus pareceres levando em consideração a questão da 
cronologia da escrita de cada bilhete: Carta A= 4,10-20; Carta B = capítulos 1-2; e Carta C: 4,2-7.21-23. Todo o 
capítulo 3. Cf. MURPHY O’Connor, Jerome. Paulo: biografia crítica, p. 223-228. 

35 Barbaglio defende uma pequena variante frente à proposta de Murphy-O’Connor. Ele reconhece a 
autonomia dos três blocos literários, “1,1-3,1 + 4,2-7.21-23; 3,2-4,1. 8-9; 4,10-20." Ele defende que estes blocos 
aparecem ainda mais forte se se confrontam as respectivas situações da comunidade filipenses e do próprio Paulo, 
que aí estão como pano de fundo.  Cf. BARBAGLIO, Giuseppe. As cartas de Paulo, II, p. 357-359. 
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Aqui são apresentados blocos de bilhetes que levaram ao pensamento de que a carta seria 

um conjunto de três cartas individuais: 

a) A carta A (Fl 1,1-3,1 + Fl 4,2-3.4-7.21-23): Nestes versículos encontra-se a 

comunidade de Filipos longe de qualquer conflito interno, vivendo um momento 

particular de harmonia e comunhão. Neste trecho, o apóstolo está encarcerado e, por 

esta razão, parece que a prisão ea perseguição em nome de Cristo condicionam a 

substância deste bilhete. Contudo, em relação aos conflitos externos não é possível 

dizer o mesmo, devido à explícita exortação de Paulo sobre a luta pela fidelidade ao 

Evangelho, contra aqueles que perseguem a comunidade (Fl 1,27-30).  

Alguns pesquisadores rotulam este trecho da carta como carta B, apresentando a hipótese 

cronológica que seria a segunda carta a ser escrita por Paulo. 

b) A carta B (Fl 3,2-4,1 + 4,2-3.8-9): Neste bloco, o tom da carta muda, a comunidade 

parece estar ameaçada por problema que colocaria em cheque a tranquilidade da 

comunidade. Trata-se, portanto, de um perigo interno. Provavelmente, missionários 

judeu-cristãos procuravam impor à comunidade àquilo que não era essencial ao 

Evangelho pregado por Paulo (Fl 3,2-3). Dentro deste trecho deve-se observar que 

não existe um indicativo de prisão por parte de Paulo. Isto nos permitiria supor que 

Paulo o teria escrito encontrando-se em uma situação de liberdade. O apóstolo parece 

estar em liberdade. Alguns estudiosos colocam esta divisão como a mais tardia dos 

bilhetes que formam Filipenses. 

c) Carta C (Fl 4,10-20): Nesta unidade se encontra uma nota de agradecimento pelos 

donativos enviados pela comunidade por intermediário de Epafrodito. A causa da 

situação de encarceramento de Paulo, o que preocupa e mobiliza a comunidade, é que 

se-lhe é enviado Epafrodito portando o apoio necessário em nome da comunidade que 

o envia. Embora alguns exegetas cheguem a pensar que este trecho esteja em 

continuidade com o primeiro bloco, não se deve abandonar a argumentação de que o 

agradecimento deveria, então, estar no início e não no final da carta. Note-se, porém, 
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que o agradecimento e a alegria do Apóstolo consistem em que os filipenses 

participam na obra de Deus, na obra que Deus realiza em seu apostolado36. 

Desta configuração, aborda-se um plausível resumo para a composição da carta que 

conteria, então, três cartas escritas em situações distintas: primeiro a existência de certa 

tranquilidade na comunidade e partilha da situação pessoal do apóstolo, o que corresponde mais 

ou menos ao trecho de 1,1-3,1 a 4,2-3.4-7.21-23;  segunda é a existência de uma ameaça em 

nome dos falsos missionários que pregam mais a Lei judaica na igreja de Filipos e não na de 

Cristo, o que corresponderia com o trecho de 3,2-4,1.(2-3).8-9; e a terceira é a necessidade de 

agradecer pelos donativos recebidos, o que corresponderia à unidade literária de 4,10-20. 

A unidade da carta tem sido um assunto de considerável debate por razões internas e 

formais. As mudanças dramáticas de tom em certos momentos da carta e costuras textuais na 

mesma, em outros pontos justifica a necessidade dessa investigação. Alguns estudiosos têm 

mostrado que os conceitos e vocabulário do hino cristológico (cf. Fl 2,6-11) estão integrados no 

argumento do todo. Além disso, a presença de sofrimento e a exortação efervescente de alegria 

são tecidas ao longo da carta como um fio condutor. Estes indicadores internos, em favor do 

tratamento de Filipenses como uma unidade literária, não podem ser ignorados. No entanto, é 

sempre difícil chegar a uma conclusão, sendo que apesar dos elementos de descontinuidade, é 

aceito, geralmente, que a carta se trate de uma só epístola.  

2.3 Datação e possível lugar de redação 

Enquanto a questão da unidade teria consequências na tese sobre o lugar da redação, 

consequentemente, a questão de quando teria sido escrita a carta, depende fortemente do local 

onde foi escrita. A carta faz menção em diversos trechos do fato que o apóstolo tenha estado 

preso, e de que ele não deixa de ter esperança de um resultado favorável acercado seu processo 

(cf. Fl 1,25; 2,23). Os dados utilizados para a localização da carta se encontram todos no 

fragmento que menciona a situação de Paulo na prisão, mas não na carta fragmentada, a qual não 

apresenta tais trechos. José Comblin no seu comentário37 insinua que as cartas A, B e C não 

                                                           

36 VOUGA, François, A Epístola aos Filipenses, 299. In: MARGUERAT, D. (ORG.). Novo Testamento. História, 

escritura e teologia, São Paulo: Loyola, 2009. 
37 COMBLIN, José. Epístola aos Filipenses, p. 13. 
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podiam ser escritas em épocas muito distantes, assim restando no fundo apenas o problema de 

lugar e datação da composição.   

Comblin no seu comentário da carta aos Filipenses expõe corretamente que “a 

circunstância que condiciona tanto o lugar como a data é a prisão de Paulo”38. Ao mesmo tempo 

se torna difícil descobrir onde Paulo se encontra prisioneiro, pois não é mencionado em lugar 

algum. “A questão é: Quando e onde Paulo se encontrou numa situação que se coaduna com as 

indicações da carta? ”39.  

Os Atos dos Apóstolos mencionam dois lugares onde ele se encontra preso por mais 

tempo: Cesaréia (cf. At 23,33; 24,27) e Roma (cf. At 28,16). Roma é a solução mais 

tradicional40. Na hipótese, se apresentam dois dados que favorecem Roma como o lugar da 

escrita da carta: a primeira é a menção do Pretório e a segunda é o trecho de 4,22 em que consta 

uma saudação aos membros da casa do imperador, tradicionalmente entendida como sendo 

pertencentes da corte. Entretanto, os argumentos apresentados não são incontestáveis. Pretório 

designava também a residência do governador, como aparece nos evangelhos (Mt 27,27; Jo 

18,28). Cada capital de província possuía uma residência do governador. Em segundo lugar, a 

expressão “aqueles da casa do imperador...” não necessariamente faz menção aos membros e 

funcionários da corte, mas poderia referir-se aos escravos do imperador, em qualquer lugar do 

império.41 

Além dessas refutações, existem argumentos fortes contra a suposição de que Roma seja 

o local da redação. O principal seria a distância entre Roma e Filipos pois a epístola evoca várias 

viagens entre Filipos e o local aonde Paulo está preso, e supõe comunicações rápidas. Roma com 

a sua distância de Filipos não sustentaria o fato de muitas viagens e rápida comunicação entre as 

duas cidades, que não teria sido possível a partir de Roma42. O segundo argumento é o fato da 

intenção de Paulo viajar para Filipos com tanto que fosse posto em liberdade (cf. Fl 2,24). Essa, 

sabemos que não era a intenção de Paulo quando estava encarcerado em Roma, pois de lá ele 

                                                           

38 COMBLIN, José. Epístola aos Filipenses, p. 14. 
39 BARTH, Gerhard. A carta aos filipenses, p. 7. 
40 Defendem a origem da carta em Roma: BOOR, MACKENZIE, WITHERINGTON, HENDRIKSEN, BARTH. 
41 BARTH, Gerhard. A carta aos filipenses, p. 7. 
42 Carson atesta que o fato de Filipos ficar a cerca de 1900 quilômetros de Roma dificulta a suposição de 

que a cidade seja o lócus da escrita de Filipenses. Cf. CARSON, D. A. Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: 
Vida Nova, 1997, p. 352. 
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queria viajar para Espanha (cf. Rm 15,28). O mesmo problema da distância torna difícil a 

hipótese de Cesaréia, pois os Atos dos Apóstolos narram também uma prisão de Paulo nessa 

cidade antes de seguir para Roma, para ser julgado. 

Éfeso como o local possível de encarceramento de Paulo vem sendo acreditado por 

muitos pesquisadores. Se apresentam, porém, muitas dificuldades sobre Éfeso como hipótese de 

cárcere. A circunstância de Atos dos Apóstolos não mencionar sobre este evento coloca em 

cheque o local como locus da escrita. Mesmo assim, não é um argumento forte pois, a omissão 

do escrito lucano, no que se refere à localização do cárcere paulino, não pode ser apresentada 

como argumento contra a suposição de ser Éfeso o lugar de aprisionamento.  

Os Atos dos Apóstolos, considerado por alguns como uma das fontes de dados sobre o 

apóstolo, não tem como objetivo apresentar uma biografia de Paulo, por isso, não relatam por 

completo a trajetória biográfica de Paulo, e ainda que apresente indícios de que o apóstolo 

encontrou dificuldades diversas em Éfeso (cf. At 19,21; 20,11). Em algumas cartas de Paulo 

existem indícios que apóiam o argumento acerca do cárcere em Éfeso aonde o próprio apóstolo 

alude aos outros cativeiros anteriores ao de Roma (Rm 16,7; 2Cor 6,5; 11,23). 

A ideia apresentada em 1Cor 15,32 de que Paulo teria lutado com “animais selvagens” 

em Éfeso possui um sentido figurado, assim como indica que o Apóstolo teria enfrentado uma 

séria ameaça em Éfeso. Paulo, em 2Cor 1,8, escreve à respeito de uma ameaça de morte na Ásia, 

a qual teria sido tão séria que ele mesmo já teria dado a sua vida por encerrada. Levando em 

consideração que Éfeso era a capital provincial da Ásia, é bem possível que esta informação se 

refira à prisão pressuposta na carta aos Filipenses.  

Barbaglio oferece outro olhar sobre o lugar e a possíveldata de composição na sua 

apresentação do quadro das coordenadas geográficas e cronológicas da hipótese de três cartas: 

A carta de agradecimento (4,10-20) foi escrita em Éfeso, no início da prisão, 

logo após Paulo ter recebido de Epafroditus o donativo da comunidade de 

Filipos, provavelmente no ano 56. A carta por excelência da prisão (1,1-3ª + 

4,2-7.21-23) também foi escrita na prisão efesina, mas algum tempo depois. De 

fato, o apóstolo já conseguiu tornar-se conhecido como prisioneiro “por Cristo”, 

evidentemente durante uma ou mais audiências do tribunal (1,12-13), e 

Epafroditus já terminou a prestação de seu serviço ao prisioneiro, tendo voltado 

para Filipos, provavelmente levando o escrito paulino (2,25-30). A carta 
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polêmica (3,1b-4,1) é posterior à libertação da prisão e supõe que Paulo só 

agora tenha ficado a par do perigo por que passa a comunidade filipense, por 

causa dos missionários judeu-cristãos chegados à cidade macedônica. 

Deve-se concluir que, tendo saído da prisão, ele imediatamente deixou Éfeso e, 

visitando a Igreja filipense, tenha visto com os próprios olhos a ação dos seus 

rivais, preocupando-se muito (cf. 2Cor 7,5). Chegando depois em Corinto (cf. 

At 20,2-3), escreveu à Igreja de Filipos, advertindo-a contra os “cães”, os “maus 

operários”, os “mutilados” (3,2). Estamos, muito provavelmente, no ano 57. A 

carta polêmica, de Fl 3, seria, pois, contemporânea à carta aos Romanos.43 

Como não está especificado textualmente o nome do lugar, esta suposição não é 

plenamente garantida, porém, mais provável que Roma ou Cesaréia. Se Éfeso foi o lugar da 

prisão, pode se situar então a data da redação entre o fim de 52 e o começo de 55 ou entre fim de 

54 e começo de 57, conforme a cronologia paulina que se queira adotar44. Se se considera como 

escrita em Roma ela seria posterior ao ano 60. Não é fácil especificar a data da redação da carta 

aos Filipenses conforme o estudo, sendo que a data depende inteiramente do local da escrita45. 

2.4 As motivações e o conteúdo da carta 

Com base no texto canônico, é possível determinar as circunstâncias e os propósitos sob 

os quais o remetente escreveu aos filipenses. Além da sua condição de prisioneiro, a carta revela 

que Paulo esteve preocupado com a situação da igreja filipense. A desunião entre os fiéis, os 

sofrimentos de perseguição em vários níveis, e os opositores colocavam em risco a sua predileta 

fundação e, especialmente, o avanço do evangelho de Cristo. Pode-se, portanto, classificar as 

duas matrizes que motivaram a carta: a condição do apóstolo e a situação da igreja. 

a) O apóstolo estava “em algemas” e essa experiência na prisão contribuiu naturalmente 

para avanço do Evangelho e, ao mesmo tempo, os filipenses se demonstraram 

solidários para com o apóstolo justamente a causa de seu encarceramento; 

                                                           

43 BARBAGLIO, Giuseppe. As cartas de Paulo, II, p. 357-359. 
44 COMBLIN, José. Epístola aos Filipenses, p. 14. 
45 A literatura consulta sobre a datação de Filipenses são o seguinte: WITHERINGTON, Bem III. História e 

histórias do Novo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2005, p. 71; KUMMEL, Werner G. Introdução ao Novo 

Testamento. 3ª ed. São Paulo: Paulus, 2004, p. 433; CARSON, D. A. op. cit., p. 355; BARTH, G. Carta aos Filipenses, 
p. 8. 
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b) O segundo aspecto, motivador da carta, é a situação da igreja de Filipos que pode ser 

subdividida em três momentos conforme revela a preocupação do apóstolo ao 

escrever-lhes: 

- A solidariedade e parceria a respeito a desunião entre eles; 

- Os bons exemplos contra as propostas contrárias dos adversários; 

- A luta em nome do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. 

 

2.4.1. Uma carta que informa a situação pessoal do Apóstolo 

Como consta em Fl 2,19-23, existe uma troca de correspondências onde Paulo, de um 

lado e os cristãos de Filipos do outro, se preocupam com o bem-estar de uns com os outros. 

Paulo mantinha um fluxo confiável de informantes sobre Filipos e, desta forma, ele poderia ser 

atualizado sobre a situação da comunidade. Pelo menos dois mensageiros de Filipos visitaram 

Paulo: Epafrodito e outro que o informou da preocupação da comunidade pela doença de mesmo 

(cf. Fl 1,25-30; 2,26-28). A carta exorta aos filipenses sobre um número razoável de assuntos e 

isto demonstra que as informações sobre qualquer ensinamento alheia introduzida na 

comunidade chegavam, de alguma forma, ao apóstolo por algum interlocutor. 

O apóstolo escreveu à igreja de Filipos atualizando-a sobre sua situação pessoal no 

momento em que esteve prisioneiro. É aparentemente grave o perigo em que se encontrava o 

apóstolo, pela carta pode se deduzir que ele corria perigo de morte (cf. Fl 1,21). 

Portanto, parece que um dos propósitos de Paulo foi o de informar os fiéis sobre 

o verdadeiro perigo que ele estava enfrentando, mostrando-lhes que se tivesse 

chegado o tempo dele sofrer o martírio, estava preparado para tanto, e que ele 

sentia que até isso seria bom para ele, e não seria uma tragédia, como outros 

penderiam por pensar sobre a questão46. 

A intenção seria de aliviar os seus leitores acerca da sua segurança e ao mesmo tempo 

lhes dar a coragem para enfrentar qualquer tipo de tribulação, como a que ele estava enfrentando, 

alegremente. 

 

                                                           

46 CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo. Vol. V. 
Guaratinguetá: Voz Bíblica, 1986, p. 3. 
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2.4.2. Uma carta de agradecimento 

A epístola se apresenta como um profundo agradecimento, dado que em Fl 1,5 e 4,10.14, 

revela-se que os filipenses haviam enviado muitas doações ao apóstolo. A colaboração dos 

filipenses merecia reconhecimento. Paulo interpreta o apoio recebido dando-lhe o significado no 

contexto da missão em favor do progresso do Evangelho. Isso ressoa fortemente quando o 

apóstolo expressa a sua gratidão pelo donativo oferecido. A repetição constante de quão grato ele 

era, ao receber essa ajuda, mostra que ele entendeu a dádiva dos filipenses ao seu ministério em 

termos de companheirismo e parceria na estruturação do processo de evangelização, constituindo 

assim o tema epistolar de ação de graças.  

Em diversos versículos Paulo se apresenta especificamente preocupado, não só com a sua 

própria missão apostólica, mas com a participação dos filipenses e os demais na obra de 

propagação do verdadeiro Evangelho. O seu agradecimento é transversal na carta, tanto para os 

seus colaboradores verdadeiros e outros que o fazem de outra forma (cf. Fl 1,18).   

A base do agradecimento do apóstolo respeito a parceria dos filipenses na obra da 

evangelização aparece claramente como o elemento central do discurso de ação de graças - ἐπὶ 

τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον (pela vossa parceria a favor do evangelho Fl 1,5). Fl 1,7 

realça o elemento de confirmação do Evangelho, os filipenses por sua parte são participantes no 

progresso do Evangelho - ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ 

εὐαγγελίου – (tanto nas minhas prisões - algemas - como na defesa e confirmação do 

Evangelho)47. 

2.4.3. Uma carta que procura estimular a vivência fraterna 

Os planos de Paulo para enviar Timóteo (cf. Fl 2,19) e para visitar os filipenses em 

pessoa (cf. Fl 2,24) indicam que eles tinham necessidade de orientação, incentivo e 

encorajamento.  Para suprir esta necessidade foi este, sem dúvida, um dos propósitos principais 

de Paulo ao redigir a carta. 

Ao escrever a carta o apóstolo procura resolver os problemas gerados pelas questões 

pessoais que ameaçavam a unidade da Igreja (cf. Fl 4,2.3). Na Igreja de Filipos, existiam alguns 

                                                           

47 As nossas traduções do grego. 
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que se achavam melhores que os outros, e se viam como mais dotados e assim se afirmavam 

como superiores aos demais. “A igreja estava atormentada por um conflito de personalidades”48. 

Alguns estudiosos os chamam de partido dos perfeccionistas. Pensa-se de que foi por eles que 

Paulo havia escrito o trecho onde ele se mostra como ainda não tendo tido atingido a perfeição 

(cf. Fl 3,12-16). Entenda-se como um “repúdio indireto àqueles que pensavam já ter atingido a 

perfeição”49. 

Em Fl 4,2 o apóstolo exorta as duas mulheres Síntique e Evódia a serem unânimes no 

Senhor. Paulo reconhecia efetivamente o ministério das mulheres e as encorajava50. As ambições 

egoístas e os interesses pessoais na comunidade de Filipos encontravam a admoestação do 

apóstolo (cf. 2,3-4). Esse conflito na vida da igreja revela a razão da repetida apelação do 

apóstolo pela firme união em espírito e alma (cf. 1,27; 2,1-5.14; 3,17.20; 4,2). 

2.4.4. Uma carta permeada de bons exemplos 

Os adversários são por vezes pensados como sendo a principal razão para a composição 

da carta.  Para confirmar este pensamento algumas pistas podem ser extraídas dos trechos de 3,1-

2 e 18-19. Paulo precisava apresentar-lhes o melhor exemplo para que a sua cooperação no 

avanço do Evangelho fosse orientada e compreendida no caminho certo. Isto se dava 

especialmente pelo fato da presença dos “falsos” apóstolos.  

Embora a carta chamada “polêmica” parecesse fora de sintonia, pois se trata de 

severa repreensão contra os legalistas, nela Paulo mostra quais eram as razões 

que ele tinha de ufanar-se com um orgulho farisaico, mas como Cristo 

substituíra toda essa ufania, permanecendo o Senhor como sua única base de 

jactância e seu alvo único de perfeição51. 

Note-se bem, o problema do confronto entre vários apóstolos não se tratava de uma 

rivalidade pessoal, mas, sim, um confronto entre várias maneiras de conceber a missão e, ao 

mesmo tempo, várias concepções sobre o conteúdo da mensagem missionária. Além disso, as 

incursões de elementos judaizantes em Filipos era claramente outro aspecto importante de 

                                                           

48 MURPHY O’Connor, Jerome. Paulo: biografia crítica, p. 231. 
49 CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 3. 
50 MURPHY O’Connor, Jerome. Paulo: biografia crítica, p. 89. 
51 CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 3. 
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preocupação. Paulo escreveu desejando fortalecer a coragem dos filipenses em seus sofrimentos 

e protegê-los contra os perigos espirituais que pudessem ameaçá-los. 

2.4.5. Uma carta que defende o verdadeiro Evangelho 

A epístola aos Filipenses foi escrita para argumentar, não tanto com respeito a uma 

conduta moral ou instruções de comportamento inter-relacionais ou sociais, mas sim, certamente 

em prol do verdadeiro Evangelho52, sendo esse Evangelho em uma perspectiva de construção de 

fortalecimento de uma fraternidade, o qual seria o seu tema central.  

A linguagem mais voltada ao Evangelho é uma característica permanente na carta. A 

palavra εὐαγγέλιον aparece mais vezes em Filipenses do que em qualquer outra carta paulina, 9 

vezes, precisamente. Além disso, na maioria dos casos, a palavra “εὐαγγέλιον” não se refere 

apenas à mensagem do Evangelho, mas é um nome empregado referindo-se à obra do 

Evangelho, a atividade de estender o Evangelho. 

Algumas expressões tomam como referência a pregação, por exemplo: τὸν λόγον λαλεῖν 

“falar a palavra” (cf. Fl 1,14); κηρύσσουσιν – “pregando” (cf. Fl 1,15); καταγγέλλουσιν – 

“proclamando” (cf. Fl 1,17.18) e outros termos associados na carta (1,22; 2,25.30; 3,2; 4,3.17). 

Aqui é bem claro que os filipenses revelam um nível extraordinário de interesse na propagação 

do Evangelho. Isto sugere que o exemplo pessoal aos filipenses, usado e realçado em toda a 

carta, é de alguma forma útil para o avanço do Evangelho. 

O Evangelho é o motivo que une e faz outros subtemas serem compreensíveis, sempre a 

luz desse tema enfatizado, e condicionados por ele. O tema do Evangelho coloca em perspectiva 

a cooperação dos filipenses, e todas as demais orientações, em vias de comprometimento com o 

desenvolvimento do mesmo implantado e inclinado a estender-se. 

A carta resiste a uma tentativa de fixar todo pressuposto e função em um único núcleo, 

em uma ordem fixa de ideias, determinando um motivo unilateral pelo qual Paulo escreve. 

Porém, como se trata de muitos e diversos assuntos aqueles apresentados na carta, a questão do 

debate permaneceria em aberto. Dado que muitos intérpretes consideram a carta como uma 

composição desprovida de qualquer foco de unificação ou tema central, é muito difícil identificar 

                                                           

52 COMBLIN, José. Epístola aos Filipenses, p. 16. 
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o foco principal ou tema central dentro da carta. A natureza pessoal e ocasional da epístola se 

opõe a qualquer progresso sistemático de pensamento nela contido. 

No que se refere ao problema da desunião na igreja, a experiência do sofrimento, e os 

vários adversários, Paulo compõe uma matriz interpretativa da teologia e uma linha de 

exortações éticas na carta. Quando esta matriz dos problemas em Filipos é posta juntamente com 

os relatórios que o apóstolo dá de sua própria situação na prisão, e somado ao agradecimento 

pela ajuda financeira dos filipenses, comporia, de forma conjunta tudo isso, o quadro completo 

da criação da epístola aos filipenses. 

3. Paulo e o seu estilo no mundo greco-romano no século I d.C. 

A carta aos Filipenses demonstra uma influência muito clara dos pensamentos estóicos, 

“Paulo recomenda à comunidade, que deve dar testemunho diante do mundo (cf. 2,15-16), uma 

série de virtudes inconfundivelmente gregas (estóicas) ”53. 

Gabar-se ou louvar-se é amplo nas epístolas de Paulo e é conhecida no Antigo 

Testamento e na literatura antiga. Trechos autobiográficos na escritura do apóstolo carregam 

indiretamente e são relacionadoscom o tema deautoelogio. Duas vezes em 1Cor 1,31 e 2Cor 

10,17 o apóstolo faz referência a Jr 9,22-23. A vanglória que é sempre repreendida na escritura 

encontra apoio nesse trecho de Jeremias, “mas aquele que queria gloria-se, glorie-se disso: de ter 

a inteligência e me conhecer”54. 

No contexto da moral helenística e na sua prática de imitação dos bons exemplos dos 

mestres, a chamada mímesis, é que encontramos a influência em Paulo com respeito a 

autoapresentação55 surgida na carta aos Filipenses. Assim, o princípio greco-romano de que uma 

boa carta deve substituir a presença pessoal é um recurso que Paulo utiliza muito bem na carta 

                                                           

53 BYRNE, Brendan. A carta aos Filipenses. In: R. E. Brown, J. A. Fitzmyer e R. E. Murphy, (eds.), Novo 

Comentário Bíblico São Jerônimo: Novo Testamento e artigos sistemáticos. São Paulo: Paulus, 2011, p. 452. 
54 A tradução de Jr 9,23a pela Bíblia de Jerusalém. 2ª Ed. São Paulo: Paulus, 2003, p. 1383. 
55 A grande questão do uso paulino de expressões de autoapresentação é se ele quer identificar o 

Evangelho consigo mesmo. Quando ele faz declarações periautológicas, autoironia é quase uma parte previsível de 

modo que seja uma forma para evitar desprezível autoglorificação. Ele se descreve ironicamente em 1Cor 15,8-10, 

e brilhantemente em seu famoso “discurso de tolo” em 2Cor 11,1-12,10. A ironia está no fato de que a verdade 

está no contrário.  
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aos Filipenses. A carta enviada deveria falar por si e levar o destinatário a presença influente de 

quem a escreve. 

As cartas eram formas bastante utilizadas para fins comunicativos e informacionais. 

Paulo aprendeu e adaptou o estilo greco-romano de documentar uma comunicação via cartas. Por 

isso, pode se concluir que a influência de modelos de cartas helenísticas ao apóstolo é inegável. 

Mesmo assim, o seu estilo literário e forma epistolar não podem serjulgados fixo a um certo 

modelo, pois Paulo demonstra liberdade e seu estilo varia extensivamente. Porém, uma dessas 

cartas pode ser analisada usando o recurso de análise crítica retórica. 

O’Brien afirma que a retórica no tempo de Paulo era comum ao ponto de que não era 

necessário um treinamento para poder utilizá-lo.56 A situação da acessibilidade do recurso, 

porém, não suprimiu a presença dos manuais que eram disponíveis, e ensinavam que um  

“...discurso consistia em quarto elementos: 1) exordium (introdução); 2) 

narratio (exposição dos fatos); 3) probatio (argumento); e 4) peroratio 

(conclusão). A introdução e a conclusão destinavam-se a influenciar o público, 

atraindo seu interesse e sua boa vontade, e concluindo com a recapitulação dos 

argumentos e com um apelo. O contexto do discurso procurava estabelecer a 

circunstância. Em sua maioria, as cartas cristãs primitivas eram escritas com um 

proposito basicamente deliberativo.57 

A carta aos Filipenses pode ser analisada em modelo retórico dos manuais greco-romanos 

da sua época. A utilização de expressões do recurso de periautologia que o apóstolo emprega dá 

motivo para explorar o propósito retórico e, as vezes, polêmico do conteúdo.  

3.1 Periautologia na carta aos Filipenses 

A ocasião da carta aos filipenses leva a entender que um dos objetivos principais da carta 

é a consolação. Ela é escrita para responder a preocupação dos filipenses sobre a prisão de Paulo 

e seu próprio sofrimento pelo Evangelho. Nesta carta, cristãos encontram consolo e força por 

entenderem como o seu sofrimento é uma participação no sofrimento e vitória de Cristo. O 

paradigma que o próprio Paulo, alegremente identifica se apresenta no recurso de periautologia. 

                                                           

56 O’BRIEN, P. T. Cartas e formas epistolares, p. 194. 
57 Op. cit., p. 194. 
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“Paulo usa “eu/me” mais que cinquenta vezes na carta aos Filipenses e começa a propor-

se como o paradigma da mimesis logo em 1,12-27”58. O fato de ele se apresentar como alguém 

que encontrou o seu lugar em Cristo (cf. Fl 1,1.8.13.20-21;3,7-10.12) o propõe como um modelo. 

Expressões periautológicas parecem ser o enfoque integrante em cada fragmento 

importante de Filipenses59. Paulo emprega essa categoria em todos os seus discursos e nas 

situações retóricas. Em algumas situações retóricas, se não se apresentam implicitamente a 

periautologia, o fazem de forma explícita. Além da sua pessoa, ele menciona pessoas da sua 

equipe missionária (cf. Fl 2,22) e das comunidades (cf. Fl 2,29-30), também apresenta uma 

comunidade inteira para exemplificar as atitudes e ações desejadas (cf. Fl 3,17)60. Essas outras 

pessoas, de alguma forma representam o modelo dele, e assim os apresenta como se fossem ele 

mesmo61. Ele não é o único modelo na carta. O hino cristológico situa o Cristo no meio das 

expressões autobiográficas.  

3.1.1 Perícopes com expressões periautológicas 

A carta aos Filipenses aborda a experiência sofrida de Paulo e dos cristãos. O sofrimento 

é um tema crucial ao longo do discurso, ele descreve: a sua experiência em “algemas” e em risco 

de ser executado (1,12-26); explica que os cristãos são chamados a sofrer por Cristo (1,29);  ele 

cita o hino que descreve a morte de Cristo na cruz (2,8); aponta-se como sendo derramado como 

libação sobre o sacrifício e a serviço da fé dos filipenses (2,17); relata como Epafrodito sofreu no 

curso de seu serviço em nome dos filipenses (2,27-30); registra sua perda de todas as coisas para 

ganhar a Cristo (3,8); expressa seu desejo de compartilhar os sofrimentos de Cristo (3,10)  e 

afirma saber o que é passar necessidade (4,12). Contudo, deve-se notar um aspecto importante, 

ainda que Paulo se refira ao sofrimento, a perspectiva desta carta enfatiza e expressa, 

retoricamente, o alegre encorajamento ao qual a comunidade é chamada. 

                                                           

58 B. Fiore cita Dodd, Paul’s Paradigmatic “I”, [...] que afirma que a proposta que Paulo faz de si mesmo 
como modelo vai muito além das passagens específicas em que ele urge a imitação e inclui as múltiplas referências 
a ele, às suas atitudes e experiências. Cf. FIORE, Benjamin. Paul, a exemplificação e a imitação, p. 171. 

59 B. Fiore explica que somente após as suas notas autobiográficas – que destacam sua mudança de foco 
desde a sua origem Judaica e descrevem como ele participa do sofrimento de Cristo na esperança de participar da 
sua ressurreição – é que Paulo exorta seus ouvintes a imitá-lo. Cf. Op. cit., p. 172. 

60 FIORE, Benjamin. Paulo, a exemplificação e a imitação, p. 211. 
61 Op. cit., p. 213. 
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3.1.2 O anúncio do verdadeiro Evangelho 

Sampley argumenta que existe certa proximidade entre a epístola aos Filipenses, aos 

Gálatas e a Segunda aos Coríntios62. As três são “pessoais” na apresentação do pensamento mais 

íntimo do apóstolo sobre o Evangelho. E acrescenta Comblin: 

Oobjeto dessas epístolas é o Evangelho, isto é, o que constitui a autenticidade 

do Evangelho, como identificar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e como 

distingui-lo dos falsos Evangelhos, ensinados pelos falsos apóstolos. Ora, Paulo 

apresenta-se aos seus interlocutores e às Igrejas como sendo ele próprio o 

portador do verdadeiro Evangelho. Ele mostra na sua carreira apostólica, na sua 

trajetória pessoal, o critério do Evangelho autêntico63. 

Para Paulo, o verdadeiro Evangelho é o caminho da cruz e ele o escolheu e está vivendo 

na própria carne esse caminho. O que o torna tão vivo e profundo é a sua encarnação na história 

pessoal do apóstolo Paulo, que se acha tão identificado com o Evangelho de Jesus Cristo que se 

considera portador dos critérios de autenticidade do mesmo. Não por causa dele, Paulo, o 

indivíduo particular, mas porque ele se identifica com o caminho da pregação, da perseguição, da 

morte e da cruz de Cristo. Deste modo o Evangelho da cruz se torna presente e visível na missão 

do apóstolo64. 

Paulo ao escrever essas cartas se apresenta eminentemente como conhecedor do 

verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E para defender o Evangelho ele se autodenomina δοῦλος 

- servo - de Cristo, eleito para defender o Evangelho (cf. Fl 1,1; 1,13; 1,16; 3,12). 

O sofrimento da perseguição é um dos elementos que sublinha a autenticidade daquele 

que prega o verdadeiro Evangelho.Paulo oferece argumentos fortes referindo-se a sua pessoa ao 

seu pensamento e ao que ele acredita. Apartir do vínculo seguido pelo sofrimento por Cristo (cf. 

Fl 2,8-9), o sofrimento dos cristãos aponta à vitória final realizada no mesmo Cristo, que 

“transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso” (cf. Fl 

3,21). Até no caminho da morte (cf. Fl 1,22), Paulo se apresenta com uma tranquilidade de 

alguém que tem o poder de escolha. 

                                                           

62 FIORE, Benjamin. Paulo, a exemplificação e a imitação, p. 216. 
63 COMBLIN, José. Epistola aos Filipenses, p. 7. 
64 Cf. COMBLIN, José. Epistola aos Filipenses, p. 7. 
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 Paulo faz e submete o seu próprio interesse pessoal para mostrar mais amplamente o 

horizonte do Evangelho, ele ignora as suas obras anteriores como um meio para estabelecer a sua 

autoridade dentro da comunidade e se apresenta como subjugando seus próprios desejos para o 

bem da comunidade. Paulo apresenta essa característica, discutindo sua escolha entre a vida e a 

morte. Embora, para ele, morrer e estar com Cristo é a melhor opção, essa não é o fundamento 

adequado para a sua decisão. As necessidades dos filipenses e dos outros tornam imperioso a sua 

escolha para vida 65. O recurso de autodoação reflete fortemente a categoria de periautologia.  

No exemplo supremo de autoesvaziamento de Cristo (cf. Fl 2,1-11), Paulo demonstra 

nesse trecho qual é o verdadeiro Evangelho. Ele apresenta Cristo como o modelo da humildade, 

aquele que serviu até o fim: o Evangelho da cruz. 

Paulo é um tipo para a comunidade porque eles, como ele, estão todos “em 

Cristo”. O autoesvaziamento pode bem ser uma atitude que liga Jesus como 

modelo (2,5) a Paulo, Timóteo, Epafrodito e os Filipenses como imitadores. 

Nessa carta, Paulo ressalta a humildade, a qual dá a prioridade aos outros e ao 

bem deles como modo de conformar-se à imagem de Cristo. Assim Paulo espera 

que os filipenses vão prosseguir vigorosamente e com determinação semelhante 

à sua para se acharem perfeitamente em Cristo. A meta escatológica para Paulo 

e os filipenses está ainda além dele (3,12 e deles), quanto Jesus já goza da glória 

celeste (2,11). Os adversários vêem a cruz e o sofrimento como uma maldição, 

talvez devido a uma atitude indicativa de triunfalismo ou a uma escatologia 

exagerada.66 

Paulo se apresenta como um que é derramado em libação (cf. Fl 2,12-18). O 

compromisso de Paulo para ministrar aos filipenses foi sacrificial. Em suma, Paulo reconhece de 

forma realista que suas fadigas apostólicas e sofrimento poderia levar ao martírio, mas ele estava 

mais do que disposto a se gastar e ser gasto por causa de seus convertidos. As opiniões que Paulo 

tem em mente respeito ao seu próprio trabalho sacrificial pode ser defendida, apontando para a 

ênfase em um ministério tal, neste contexto, e ao fato de que em Rm 15,16, o apóstolo refere-se a 

si mesmo como λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ “ministro de Jesus Cristo” e ἱερουργοῦντα 

“administrando sacrifício sagrado”. 

                                                           

65 MURPHY O’Connor, Jerome. Paulo: biografia crítica, p. 229. 
66 FIORE, Benjamin. Paulo, a exemplificação e a imitação, p. 214. 
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Ao citar o exemplo de Timóteo, em Fl 2,19-24, Paulo descreve o caráter e valor de um 

dos seus colaboradores no ministério. Paulo oferece comentários muito positivos à respeito dele, 

e parece compará-lo consigo mesmo. Paulo expressa duas vezes (cf. Fl 1,19.23) que deseja 

enviá-lo em breve. O substantivo usado em grego δοκιμή que significa caráter comprovado, se 

refere à qualidade de ter permanecido fiel através de circunstâncias difíceis.67 

O exemplo de Epafrodito, citado em Fl 2,25-30, quem arrisca sua vida, é compreendido 

como um argumento que reforça o objetivo teológico de Paulo. Epafrodito como Timóteo foi 

igualmente empenhado em viver o exemplo altruísta, sacrificial diante dos outros. Portanto, 

Timóteo e Epafrodito juntos fornecem os exemplos de auto-apresentação para o bem de todos 68. 

Paulo oferece exemplo pessoal contra os adversários69.Em sua carta aos Filipenses, Paulo 

revela que está consciente dos adversários da igreja que ameaçam e procuram destruir a fé dos 

cristãos. A exortação do apóstolo aos fiéis a ficarem firmes no único Espírito sem medo de 

qualquer maneira por aqueles que se opõem a ele (1,27-28), revela que ele reconhece que esses 

τέκνα Θεοῦ “filhos de Deus” vivem μέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης “no meio de uma 

geração deformada e distorcida” (2,15). A sua advertência à igreja é forte: Βλέπετε τοὺς κύνας, 

βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν “Cuidado com os cães, cuidado com esses 

malfeitores, cuidado com mutiladores da carne (3,2) ”70. 

Na carta pode-se detectar uma forte repreensão contra os inimigos da cruz em contraste 

dos cidadãos do céu (cf. Fl 3,17-4,1). O Apóstolo escreve com lágrimas sobre os “inimigos da 

cruz”: “o destino deles é a perdição, o seu Deus é o ventre, e sua glória é para confusão deles. 

Sua mente está definitivamente nas coisas terrenas” (3,18-19). Também descreve oposição a si 

mesmo em Fl 1,15-17 aonde destaca que alguns pregam a Cristo por ambição egoísta, sem 

                                                           

67 Timóteo é uma das mais frequentes personalidades ao lado de Paulo, de acordo com Atos, ele era de 
Listra, na Ásia Menor escolhido por Paulo como um companheiro de missão, circuncidado por Paulo quando seu 
status de incircunciso estava causando problemas (cf. At 16,1-3). 

68 Cf. FIORE, Benjamin. Paulo, a exemplificação e a imitação, p. 213. 
69 A identificação dos oponentes referidos em Filipenses é objeto de uma vasta pesquisa. Atualmente 

pesquisas propõem pelo menos dezoito identidades diferentes para opositores. Alguns dos nomes rotulados são: 
cristãos judeus, não cristãos judeus, cristãos gentios, não cristãos gentios, judeus gnósticos, judeus helênicos 
missionários, judeus convertidos, gentios convertidos ao judaismo, autoridades Romana. Cf BARNETT, P. W. 

Adversários de Paulo. In: GERALD F. Hawthorne e RALPH P. Martin (orgs.). DPC. 2ª Ed. São Paulo: Loyola, 
2008, p. 34-44. 

70 A tradução nossa do grego. 
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sinceridade, pensando que eles podem criar problemas para o apóstolo enquanto ele estiver em 

“algemas”. 

Em todo estudo da suaautoapresentação, o exemplo pessoal na sua própria situação (cf. Fl 

1,12-26) dá o mais forte testemunho do que Paulo se tornou. Nessa perícope, Paulo expõe aos 

seus destinatários em Filipos algumas específicas circunstâncias que ele teve a oportunidade de 

testemunhar de primeira mão, a sua estadia na prisão. Ao compartilhar essas histórias Paulo 

espera encorajar os corações dos filipenses. Ele não quer que o fato dele estar na prisão cause 

dúvida na mente dos filipenses a respeito de como isto está sendo positivo no avanço do 

Evangelho. 

3.2 Dimensão retórica das expressões periautológicas em Filipenses 

Paulo apresenta muitos feitos aos filipenses, a fim de demonstrar o modelo que ele em Fl 

3,17 chama a comunidade a imitar. Na base do recurso da periautologia está o apelo a imitação. 

O apóstolo faz uso do termo συμμιμηταί – imitar juntamente com- assim demonstrando que “ele 

não é o único modelo na carta e assim se associa às pessoas da mesma opinião”71 e da mesma 

atitude. 

Somente após suas notas autobiográficas [...] é que Paulo exorta seus ouvintes a 

imitá-lo (3,17)72. A renúncia de Paulo às prerrogativas – ecoando a renúncia de 

Cristo (2,6-8) e sua entrega total ao poder de Deus, oferecido mediante o 

Evangelho – está no coração daquilo que deve ser imitado.73 

Paulo afirma que ele é um δοῦλος de Cristo, ἐν Χριστῷ, posto (nomeado) κεῖμαι por 

Deus para defender o Evangelho, e escolhido por Cristo (cf. 1,1.13.16; 3,12). Além disso, ele 

apresenta-se como protegido de vergonha por Cristo e entregue na salvação por Cristo (cf. Fl 

1,18-19; 1,20). Em Fl 4,11-12, Paulo se gaba de que ele é αὐτάρκης (autossuficiente), e, além 

                                                           

71 FIORE, Benjamin. Paulo, a exemplificação e a imitação, p. 213. 
72 Aqui B. Fiore cita Stanley, “Imitation in Paul’s letters," p. 141, e Reinhartz, “Pauline Exhortation, ” p. 

400-401, que analisam que o sintágma “adotemos essa atitude,” refere-se ao empenho de Paulo em busca da 
maturidade (Fl 3,15), desapego (3,8) e esperança na ressurreição (3,10-11), e é também uma referência a 2,5 
“tende em vós a mesma atitude” e ao hino cristológico. A defesa de sua autoridade não parece ser um problema 
para Paulo nessa carta, ao contrário do que diz Michaelis que não é a autoridade de Paulo, mas aspectos da sua 
atitude e conduta que ele quer que os filipenses imitem. Cf. MICHAELIS, Peter O’Brien. The Epistle to the 

Philippians; A commentary on the Greek Text. Grand Rapids: Eerdmans, 1991, p. 446. 
73 FIORE, Benjamin. Paulo, a exemplificação e a imitação, p. 213. 
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disso, repetiu periautologia em 4,18-19 na afirmação que Deus irá retribuir o donativo dos 

filipenses em seu nome. 

Torna-se claro que na carta aos Filipenses a periautologia serve como um modelo para o 

tipo de comportamento que ele espera que a comunidade modele: perseverante em realizar ações 

que testemunham o verdadeiro Evangelho apesar de dificuldades de perseguição, pondo de lado 

as próprias conquistas e desejos pessoais para o bem da comunidade. 

Pode-se argumentar que Paulo discute, com intenções persuasivas, para um propósito 

exortativo ainda maior. Percorre em toda carta a expressão regozijo, felicidade frente ao 

sofrimento. O verbo χαίρω – regozijar- aparece constantemente em Filipenses: 1,18 (2x); 

1,17.18.28; 3,1; 4,4(2x).10. Também o substantivo é recorrente: Fl 1,4.25; 2,2.29; 4,1. O 

conceito de alegria põe no segundo lugar o fato de sofrimento na carta. O tom confiante e alegre 

em expressões periautológicas exorta imitação. A atitude autoconfiante convida seus leitores a 

acolherem, com graça, tudo, inclusive a possibilidade de sofrer por causa de Jesus (cf. Fl 1,29).74 

A retórica da ironia na carta aparece no fato de que a tendência judaizante dos opositores 

poderia explicar a defesa do sofrimento na carta. O Antigo Testamento fornecia muitos recursos 

para interpretarem as aflições de Paulo, como sinais de que ele foi amaldiçoado por Deus (Gn 3; 

Sl 32), da parte daqueles que não seriam inimigos de Cristo, mas inimigos da cruz (Fl 3,18). 

  

                                                           

74 GUEDES, José Otavio Oliveira. A gênese do discípulo: uma relação semântica e teológica de Paulo e João 
a partir do estudo de Filipenses 3,1-16 e João 15,1-8. São Paulo: Paulinas, 2015, p. 391. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDO EXEGÉTICO DO RECURSO À PERIAUTOLOGIAEM FL 1,12-26 
 

Introdução 
Neste capítulo, analisa-se exegeticamente a perícope de Fl 1,12-26, considerada central 

na narrativa como texto de autoapresentação na qual Paulo expõe aos seus destinatários a sua 

situação pessoal e os seus efeitos dele e na vida dos filipenses.  

O capítulo apresenta a crítica literária que considera o texto a partir de suas fontes 

literárias e diversos manuscritos. Esse passo visa ter um contato mais preciso com o texto para 

detectar e, na medida do possível, definir alguns detalhes da sua própria linguagem, bem como 

suas características e funções estruturais com o objetivo de aproximação ao texto e compreender 

as suas terminologias especificas. O estudo demonstrará, nesse capítulo, como a análise sintática 

pode revelar as riquezas das articulações que formam o texto da perícope e em seguida, como a 

análise semântica permitem a conhecer com profundidade o sentido dos termos, expressões e 

orações que a compõem. 

1. Análise literário-estrutural 

1.1 Questões de crítica textual 

A perícope Fl 1,12-26 apresenta um número considerável de problemas de crítica textual 

e o estudo segundo 27º edição do aparato crítico, do Nestle-Aland, Novum Testamentum 

Graece75, permite a identificação e apresentação dos principais. 

No v. 14: encontra-se um problema com três lições: 

Lição 1: τὸν λόγον τοῦ θεοῦ λαλεῖν;  

Lição 2: τὸν λόγον κυρίου λαλεῖν;  

Lição 3: τὸν λόγον λαλεῖν. 

Primeira lição apresenta, nesse problema a frase genitiva - τοῦ θεοῦ (de Deus) que 

aparece incluída em alguns manuscritos gregos mais antigos76.  Embora as evidências para a 

                                                           

75 Bíblia: Novum Testamentum Graece. 27. Ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006. 
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inclusão de τοῦ θεοῦ sejam muito fortes, o fato de que as palavras são encontradas em lugares 

diferentes nos manuscritos que as testemunham indicam que elas foram acrescentadas pelos 

copistas para dar maior sentido. 

Segunda lição apresenta alguns testemunhos, Gregos e Latinos77, que atestam pelo 

sintagma genitivo κυρίου (do Senhor). Estes testemunhos também parecem querer confirmar a 

essência do conteúdo proclamado. Diferentemente da primeira lição, os testemunhos são pouco 

em número e tardios. 

A terceira lição omite apresentação de qualquer qualificação de τὸν λόγον λαλεῖν (falar a 

palavra) pelas frases genitivas da lição 1 e 2 com apoio de diversas testemunhas78. O texto de 

Nestle-Aland (com aparato crítico) removeu as palavras τοῦ θεοῦ de suas edições de texto 

críticos mais antigos79.  Mas os mais recentes80 agora omitem as frases genitivas deixando o 

texto na sua atual forma simples - “τὸν λόγον λαλεῖν”. Esta mudança textual não é devido a 

alguma descoberta recente de um texto grego antigo. O texto Bizantino e algumas outras 

testemunhas aqui têm a leitura superior, e apresentam autoridade confiável. Provavelmente o 

fator decisivo para a omissão destas palavras extra é p46, apesar do que Sinaiticus e Vaticanus 

tenha a frase genitiva. 

Segundo Metzger81, a lição 1 parece ser preferível pelos números razoavelmente maior 

dos manuscritos. Pela crítica interna, as variações afetam muito pouca o sentido do texto. A 

escolha da análise crítica é a lição três, sendo que a frase τὸν λόγον λαλεῖν é a leitura da maioria 

e p4682 e é o contraste das mais ampliadas leituras que têm aparência de uma expansão de 

escriba.  

                                                                                                                                                                                           
 

76 (...) no Código Sinaíticus א (século IV), Códice Alexandrino A, Códice Vaticanus B, Códice Bezae 
Cantabrigiensis (antes da correção) (D*), P Ψ 33 81 104 326 365 629 1175 1241 2464 most lat {two lat} vg syr 
(p,h+) cop. 

77 G (both Greek and Latin), F, G, Cyp. 
78 p46 Dc K 614 630 1739 1881 2495 Byz Lect one lat syr(h) Mcion. 
79 Nestle-Aland (4ª edição 1934 - 21ª edição 1975) tinha “τὸν λόγον τοῦ θεοῦ λαλεῖν”. 
80 28ª edição Nestle-Aland e UBS 3º e 4ª edição. 
81 Cf. Metzger, B.M. A Textual Commentary on the Greek Testament. 2. Ed. New York: American Bible 

Society, 1994, p. 544-545. 
82 O mais antigo manuscrito grego restante que temos, cerca de 150 anos mais velho que Vaticanus ou 

Sinaiticus. 
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A variante nos vv. 16-17 apresenta três problemas. O primeiro problema revela que algo 

muito interessante ocorreu; a transposição dos vv. 16-17 “16 οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς 

ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι, 17οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, 

οἰόμενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου. ” Ela apresenta na sua vez duas lições: 

Lição 1: Trata da transposição de versículo inteiro aonde v. 17 vem antes do v. 16, uma 

versão sustentada por diversos testemunhos83. É interessante notar que no Textus Receptum as 

frases dos v. 16 e v. 17 são revertidas em uma tentativa de corresponder à ordem do v. 15, 

tirando ela do estilo quiástico.  

Na lição 2, os vv. 16-17, estão na mesma ordem como no texto do aparato crítico 

aondeov. 16 vem antes do v. 17, e esta ordem é atestada pelos testemunhos mais antigos84. Pela 

crítica externa, aparentemente, copistas tardios reverteram a ordem dos versículos para 

apresentar a mesma ordem encontrada em v. 15. Esta variante textual, embora encontrado na 

maioria dos manuscritos tardios, não é atestada antes do que o séc. VI.  A variante é um exemplo 

convincente da tendência para suavizar o que pode ter sido estilisticamente estranho para alguns 

escribas. 

Pela crítica interna do texto uma vez que o sentido não é afetado, a crítica opta pela lição 

atestado pelo texto, lição número 2, o mais antigo, pelo princípio de que o Textus Receptum 

transpõe estes dois versículos de modo que a estrutura das cláusulas se tornam paralela (AB-

AB), em vez de quiástica (AB-B´A´).  

O segundo problema no v. 17 apresenta uma única lição que trata da omissão da frase 

acusativa masculina singular “τὸν Χριστὸν” (a Cristo) por alguns testemunhos85. Este problema 

da omissão lembra o problema no v. 14, já tratado, da questão da frase genitiva “τοῦ θεοῦ ”. 

Pela crítica interna, Paulo apresenta os dois grupos como pregadores, mas com uma 

diferença que em tese não afetaria a essência. Mas, então, os grupos que se opõem a Paulo 

pregam com inveja e porfia, mas a pregação em sua substância foi a mesma em ambos. Nem 

qualquer diferença a ser inferida a partir do emprego de dois verbos “κηρύσσω” e “καταγγέλλω” 

                                                           

83 Essa versão é sustentada por manuscritos Claromontanus D¹, Códice Athous Lavrensis (Ψ) (séc. IX), 
texto maioritário Harklensis... [D1 Psi Maj syr (h)]. 

84 p46 S A B D* F G P 048. 075. 0278.  33. 81. 365. 629. 1175. 1241supp. 1739. 1881. 2464pc lat vg {syr(p)} 
cop. 

 .B F G Psi 0278. 1739. 1881 א 1 85
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que significa o trabalho de um arauto, e a outra, a de um mensageiro respectivamente. O 

primeiro verbo em Fl 1,15 caracteriza a pregação de ambas as partes; e na pregação descrita pelo 

segundo verbo em Fl 1,18, o apóstolo expressa sua concordância. Pode-se supor por um 

momento que o apóstolo poderia chamar qualquer forma de ensinamento dos opositores a 

pregação de Cristo; ou usar a mesma frase. Seus amigos “pregam Cristo”, e ninguém duvida que 

por esta linguagem que ele aprovou de sua doutrina; os descontentes em relação a ele “pregam 

Cristo” também, com a diferença em espírito e motivos. Por esta razão a análise crítica mantém a 

presença da frase τὸν χριστόν, pois em tese ela não fere o sentido do texto. 

Terceiro problema no v. 17 carrega três lições. A lição 1 é um caso de troca da palavra 

“ἐγείρειν” por “ἐπεγείρειν” pelos manuscritos D² dos sécs. V/VI e P. A segunda lição apresenta 

testemunhos que optaram por ἐπιγείρειν86. A terceira lição oferece os textos que suporta a versão 

ἐγείρειν87. Segundo a crítica externa, a antiguidade e o número de testemunhos favorecem a lição 

3. A lição 1 é testemunhada por um único manuscrito e lição 2 com um número razoável de 

manuscritos e texto majoritário. Para a crítica interna ἐγείρειν, tem a autoridade conclusiva e 

preferível à ἐπιφέρειν do Textum Receptum, que provavelmente foi na sua origem um termo 

explicativo. 

No v. 18 existem dois problemas. O primeiro, uma substituição e contém três lições; o 

segundo refere-se à inserção de uma palavra e contém uma só lição. Para a primeira lição do 

primeiro problema do v. 18 a frase “πλὴν ὅτι” foi substituída por “ὅτι” e isto é atestado por um 

só manuscrito88. A segunda lição na sua vez oferece manuscritos que fazem substituição da 

palavra por “πλὴν” e recebe apoio de um bom número de manuscritos.89 A terceira lição 

apresenta as citações que concordam com a versão “πλὴν ὅτι”90. A terceira lição é preferida, pois 

tem testemunhos muito mais antigos e confiáveis e, além disso, é atestado pela majoritária dos 

testemunhos. 

O segundo problema do v. 18 tem uma única lição, na qual a conjunção ὰλλὰ (porém) foi 

inserida de acordo com p46 e Bohaírico. A crítica externa argumenta que a palavra poderia ser 

                                                           

86 D1 Psi 075. 0278 m sy. 
 .A B D* F G (P) 33. (81). 104. 326. 365. 1175. 1241S. 1739. 1881. 2464 P pc latt co א87
88 B (século IV). 
89 D Psi 1881 m syh. 
90 P46 א A F G P 048. 075. 0278. 33. 81. 104. 365. 614. 1175. 1241s. 1739. 2464 pc. 
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originária pela antiguidade do testemunho e mais perto da fonte, porém não é atestado pela 

maioria dos textos. 

A variante no v. 19 apresenta um problema com uma lição onde a conjunção “δὲ” 

substitui “γὰρ”, versão atestada por um bom número dos manuscritos antigos e confiáveis91. A 

crítica interna conduz à escolha de γάρ, pois ela introduz uma explicação de confirmação ou 

razão da oração procedente, que a sua “σωτηρία” – salvação – é evidente a partir da 

instrumentalidade referido na intercessão dos filipenses e ajuda do Espírito de Cristo. 

O v. 20 também apresenta um problema com duas lições, a palavra “καραδοκίαν” é 

substituída por “ἀποκαραδοκίαν” atestado por dois manuscritos92. A segunda lição apresenta 

“παραδοσίν e é atestado por o manuscrito 1836 pc. São testemunhos fracos pela crítica externa 

na base da citação, e não são preferíveis. “As palavras (ardente expectativa) no original grego, 

são uma palavra só, ἀποκαραδοκία, usado em Rm 8,19, a cerca da expectativa da criação, 

aguardando a plena manifestação dos filhos de Deus...”93 

No v. 22 existem dois problemas com uma lição cada. O primeiro problema apresenta a 

lição de que as palavras “εἰ δὲ" como estão no texto não são testados pelos p46 e D* que atestam 

“εἰ tὲ”. 

O segundo problema também com uma lição, trata de substituição do texto “αἱρήσομαι” 

por “αἱρήσωμαι” atestado pelo papiro 46 e B2464. Pela crítica externa está claro que os 

manuscritos que atestam o uso de αἱρήσομαι são muito antigos e porem mais próximos a fonte, 

mesmo assim é claramente um erro de dicção, pois a escrita correta de ómicron está apresentada 

no texto no nosso estudo. 

No v. 23 há dois problemas O primeiro tem uma lição onde a preposição “εἰς” é omissa 

pelas fontes apresentados:  p46, D, F, G. Trata-se de testemunhos antigos e confiáveis, porém a 

crítica interna nota a importância da preposição pelo melhor fluxo da oração. 

O segundo problema apresenta várias lições, 4 em total, tratando de substituição de frase 

“πολλῷ [γὰρ] μᾶλλον κρεῖσσον”. A primeira lição apresenta a testemunhos que atestam a mesma 

                                                           

91 P46 B 0278. 1175. 1739. 1881. Pc. Ambr. 
92 F G. 
93 A palavra básica no grego, “καραδοκέω”significa contemplar com cabeça erguida, o seja, esperar 

ansiosamente por algo. Portanto, na tradução, é justificável o acréscimo do termo. Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. 

O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 18. 



43 
 
 

ordem que temos no nosso texto base correspondendo a sua posição94. A segunda lição apresenta 

as palavras “ποσῷ μᾶλλον κρεῖσσον” atestados por D*, F e G. A terceira lição, por sua vez, tem 

“πολλῷ γὰρ κρεῖσσον” atestada por p46, 0278, pc e Clemente de Alexandria. A quarta lição são 

as versões atestados com testemunhos que apoiam o texto95. 

De acordo com a crítica externa, a terceira lição é atestada pelos manuscritos mais 

antigos. A quarta, por sua vez, possui o maior número de testemunhos. O termo γὰρ aparece nos 

manuscritos minúsculos posteriores, mas a conjunção δέ como elemento de conexão, é que 

aparece nos manuscritos antigos e na maioria das versões, essa representa o texto original. 

No v. 24 existem dois problemas, um de substituição e outro de omissão. O primeiro 

trata, em uma única lição, a questão da substituição do verbo ἐπιμένειν por μένειν, o aoristo 

infinitivo de “μενῶ, ” atestado por um bom número de manuscritos96. Segundo a crítica interna, 

o número dos manuscritos que atestam a substituição é menor em comparação dos demais 

testemunhos que mantém “ἐπιμένειν” sendo que o verbo tem testemunhos mais antigos. A 

análise crítica segue o verbo com testemunhos mais antigos, pois ambos têm a mesma 

significação. 

O segundo problema apresenta a questão da omissão da preposição “ἐν” em duas lições; a 

primeira lição apresenta as fontes que a omitem97: τὸ δὲ ἐπιμένειν [...] τῇ σαρκὶ. A segunda lição 

são os textos que testemunham a versão com a preposição98: τὸ δὲ ἐπιμένειν [ἐν] τῇ σαρκὶ. Os 

textos que atestam pro e contra a omissão estão divido na evidência.99 

O v. 25 apresenta dois problemas. O primeiro trata da questão de substituição da 

conjunção “ὅτι” por “ὅ τι”. Trata-se de uma conjectura textual por uma referência mais geral. 

Esta conjunção coordenada é aqui apresentada como um problema sendo que “ὅτι” é distinto de 

“ὅ τι” e é utilizado como um advérbio em questões diretas. A conjectura aqui seria um 

entendimento pelos copistas de que o escritor teria posto uma pergunta indireta aos seus leitores, 

                                                           

 .D2 Psi M lat syh ;(sécilo IV)*א 94
 .A B 075. 6. 33. 81. 104. 326. 365. 1175. 1241S. 1739. 1881 pc vg mss; Aug ¹א95
96 B 0278. 104. 365. 1175. 1241S. 1505. 2464pc. 
 .A C P Psi 075. 6. 33. 81. 1739. 2495al; Clemente de Alexandria e Origen א + 97
98 P46 B D F G 0278. 1881 M. 
99 “Na antiga vulgata latina, e nos escritos de Teodoreto e Teofilacto, há a adição da palavra que muito 

provavelmente da o sentido um tanto pessoal. No grego koiné, o artigo definido era usado ou não com igual 
facilidade, pelo que nós é impossível dizer a forma correta nesse caso. ” Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo 

Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 20. 
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algum tipo de recurso estratégico e retórico. A crítica interna não entra na conjectura e fica com a 

palavra “ὅτι”. 

O segundo problema apresenta duas lições: na primeira lição é apresentada as fontes100 

que atestam pelo verbo composto “συμπαραμενῶ” que nos testemunhos citados revelam uma 

substituição do verbo “παραμενῶ”101 que na sua vez tem autoridade primária. Παραμενῶ que 

significa permanecer próximo a, junto a, com alguém - usado quase sempre com o dativo da 

pessoa, como em 1Cor 16,6102, no v. 25 o verbo pode ter sido contrastado de alguma forma com 

“μενῶ”. A implicação, neste contexto particular, pelo menos, é significar uma estadia de Paulo 

para servir os interesses ou necessidades dos filipenses. A forma simples - παραμενῶ - é o texto 

de manuscritos antigos e confiáveis que significa ficar ou permanecer. O vocábulo é usado 

figuradamente.  

O texto com as variantes escolhidas é sublinhado: 

12 Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ’ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου 

ἐλήλυθεν, 

13 ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς 

πᾶσιν, 

14 καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως τολμᾶν 

ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν. 

15 τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι’ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν·  

16 οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι, 

17 οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς 

δεσμοῖς μου. 

18 Τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν 

τούτῳ χαίρω.  

Ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι, 

19 οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ 

πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ 

                                                           

100 D² 075. 0278 C. M. 
101Παραμενῶ é atestado por manuscritos mais antigos: Txt p46א A B C D* F G Psi 0278*. 6. 33. 81. 104. 

323. 1175. 1739. 1881 pc. 
102 ROBINSON, Edwarrd. Léxico Grego Do Novo Testamento, p. 693. 
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20 κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου, ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι ἀλλ’ ἐν πάσῃ 

παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ 

θανάτου. 

21 Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 

22 εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω. 

23 συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχωνεἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ 

γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον·  

24 τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐντῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι’ ὑμᾶς. 

25 καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ 

χαρὰν τῆς πίστεως, 

26 ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς 

ὑμᾶς. 

1.2 Delimitação e estrutura 

A carta aos Filipenses é uma das breves de Paulo103. Ela contém quatro capítulos. A 

divisão capitular e versicular é interessante: o primeiro e o segundo capítulo agregam trinta 

versículos cada; o terceiro capítulo é composto por 21 versículos, o primeiro versículo do quarto 

capítulo é sempre tido como pertencente ao terceiro capítulo, pois vários estudiosos apontam que 

ele termina o fluxo de pensamento do terceiro capítulo – da “carta polêmica”; e o quarto capítulo 

contém 23 versículos. 

                                                           

103As cartas paulinas, canônicas, podem ser classificadas de diversas maneiras e em grupos diferentes: o 
critério de antiguidade, critério de autenticidade, critério do conteúdo que manifesta o locus da escrita, ou seja, 
cartas da prisão, o critério das finalidades das cartas, isto é, cartas ministeriais ou cartas pastorais, critério de 
destinatário(s), isto é, cartas ocasionais - escritas para comunidades e outras cartas particulares escritas para 
indivíduos. Segundo a Tradição, foram atribuídas a Paulo treze cartas com exceção de Hebreus. A autenticidade, 
porém, surge como um dos mais eficientes critérios para classificar as cartas atribuídas a Paulo. O título de 
“epístolas autênticas” representaria o consenso acadêmico tradicional que afirma que Paulo seria o protagonista 
principal na autoria e na produção dos textos. Há consideravelmente menos argumentos que contesta as sete 
epístolas consideradas autenticas, pois produzem traços e característicos semelhantes em estilo e doutrina. As 
sete são: Romanos, Primeira e Segunda Coríntios, Gálatas, Filipenses, Primeira Tessalonicenses e a Filêmon. Sendo 
que todas as cartas atribuídas a Paulo não foram escritas por ele, existem afirmações de que os discípulos e as 
escolas de Paulo podiam ter escrito as mesmas depois da sua morte.  E são contestadas estas cartas denominadas 
deutero-paulinas. Cf. ARTHUR G. Patzia. Cânon. In: GERALD F. Hawthorne e RALPH P. Martin (orgs.). DPC. 2ª Ed. 
São Paulo: Loyola, 2008, p. 169-177. 
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Embora seja interessante, a visão estética do arranjo capitular e versicular da carta não se 

pode esquecer o fato de que no debate sobre a integridade da carta, discutem-se rupturas e cortes 

que indicam mudanças na carta canônica aos Filipenses. E assim se entende, pelo a maioria, que 

os bilhetes constituintes estão incorporados não numa ordem cronológica redacional.  

Não obstante, o visual estético seria assim:   

O capítulo 1 contém 30 versículos 

O capítulo 2 contém 30 versículos 

O capítulo 3 contém 21 versículos (ou 22 contando com 4,1). 

O capítulo 4 contém 23 versículos (ou 22 descontando 4,1). 

O primeiro capítulo de Filipenses pode ser dividido em três unidades, embora sempre tido 

como um fluxo natural do pensamento do redator. A primeira parte trata do endereço, saudação e 

ação de graças (cf. Fl 1,1-11); a segunda parte narra a situação pessoal de Paulo na prisão e seus 

efeitos (cf. Fl 1,12-26) e finalmente a última parte é a exortação baseada em exemplo de Cristo 

(cf. Fl 1,27-30). 

A perícope 1,12-26 forma a maior seção da carta e se apresenta como uma unidade 

literária. Ela forma um bloco no corpo da carta aos Filipenses porque apresenta, embora com 

subunidades, a situação pessoal do apostolo referente ao Evangelho. Ela aborda o assunto de 

como a situação de Paulo afeta, positivamente, de acordo com a estratégia persuasiva do 

apóstolo104, o progresso do Evangelho. Vários indicadores textuais servem para distingui-la da 

seção anterior e posterior do texto. 

A perícope anterior, Fl 1,3-11, trata de uma oração de ação de graças. O foco está na 

questão de que os filipenses continuaram a cooperação na proclamação do Evangelho (cf. Fl 1,3-

8), bem como sobre a sua perseverança na prática de evangelizar (cf. Fl 1,9-11). E na perícope 

posterior, uma nova seção, que começa em Fl 1,27, onde a estratégia retórica de Paulo muda da 

partilha de informações às várias exortações. Nessa seção, o foco está em Cristo e se trata do 

apóstolo admoestando seus fiéis a viver de modo digno, unidos na luta e com intrepidez.  

                                                           

104 Paulo informa aos filipenses da sua situação, mas ele não simplesmente comunica os fatos da sua 
situação, ele escolhe os que ele quer comunicar, colocando maiores ênfases em alguns e reduzindo a significância 
de outros - é uma estratégia persuasiva do apóstolo. “A declaração inicial estabelece o padrão aqui. Paulo desviou 
a atenção de seus leitores para longe de seus sofrimentos e sentimentos sobre si mesmo, para algo maior que 
realmente o interessava: o progresso do Evangelho." CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento 

interpretado, versículo por versículo, p. 13. 
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A apresentação em primeira pessoa do singular, que caracteriza 1,12-26, também 

distingue esta seção da precedente (1,3-11) e procedente (1,27-30). Mas a perícope em questão é 

mais bem delimitada com indicadores internos. 

A seção é demarcada por considerações emblemáticas como a fórmula de abertura bem 

escolhida105 “Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ” (quero que saibais, irmãos) em v. 12. Esta 

fórmula é uma abertura que anuncia a transmissão de informações importantes. Paulo a emprega 

em outras epístolas paulinas (cf. Rm 1,13; 11,25; 1Cor 10,1; 12,3; 11,33; 15,1; 2Cor 8,1; Gal 

1,11; Col 2,1; Ts 4,13. É uma abertura formal comum, embora, neste caso, também pode indicar 

uma resposta por Paulo a uma preocupação dos seus amigos sobre a sua condição na prisão.  

O vocativo que endereça diretamente aos ἀδελφοί (irmãos), tem uma função na medida 

em que serve como uma indicação para os leitores que algo novo está a ser introduzido, algo 

realmente importante. 

O movimento do pensamento dentro do parágrafo é mantido unido por uma inclusão; o 

apóstolo inicia o corpo de sua carta demonstrando retoricamente que subordina seus interesses 

pessoais aos interesses mais amplos do avanço (προκοπὴν - v. 12) do Evangelho. Ele conclui o 

parágrafo com uma inclusão falando do progresso (προκοπὴν - v. 25) dos filipenses e alegria na 

fé. A palavra προκοπὴν, traduzido como adiantamento ou progresso106, revela como Paulo é 

cuidadoso em escolher as palavras que, e nesse caso, relatam sobre o avanço do Evangelho onde 

ele está, e deseja que o mesmo ocorra na igreja em Filipos. 

Na ação de graças de abertura, no bloco anterior, o apóstolo alude à dicotomia da sua 

condição pessoal ao Evangelho v. 7. Paulo informa ao seu público sobre o progresso do 

Evangelho como resultado, e não apesar, de sua prisão. 

1.2.1 Estrutura de Fl 1,12-26 
A perícope tem recebido muitos estudos que a divide em partes107. O estudo também 

encontra na perícope duas seções maiores: 

                                                           

105 O uso paulino de uma fórmula de abertura para introduzir afirmações formais é uma prática normal. 
As fórmulas servem para chamar a atenção para que o público possa estar pronto para o que se segue. CHAMPLIN, 
Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 13. 

106 STAHLIN, Gustav. προκοπὴ, προκóπτω. In: KITTEL, G.; BROMILEY, G. W. [et al] (eds.). TDNT. Vol. VI. 
Michigan: Grand Rapids, 1968, p. 703-719. 

107 G. Barth subdivide a perícope em 3 partes: vv. 12-14 – a situação do apóstolo e da proclamação do 
Evangelho; vv. 15-18a.b – desavenças entre os cristãos a seu redor; e vv. 18c-26 – a certeza do apóstolo. Cf. 
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i. A primeira seção (vv. 12-18c) descreve como se deu o avanço do Evangelho. 

ii. A segunda seção (vv. 18d-26) o tom do tempo muda de como os pensamentos do 

apóstolo se movem de sua alegria presente através da pregação de Cristo a 

qualquer custo, para a sua alegria futura a respeito de sua prisão, vindicação final 

e honrar Cristo em todas as circunstâncias. 

A divisão da análise realizada nesse estudo ainda encontra no v. 18 uma interrupção 

fazendo com que a perícope contenha as duas partes maiores em cada extremidade da 

interrupção. A interrupção está dividida em duas partes; uma interrupção conclusiva que termina 

a primeira seção e outra no início da segunda parte. A interrupção no v. 18 faz a função de 

dividir as duas informações que o apóstolo passa para seus destinatários em dois tempos: passado 

e futuro. 

A unidade contém subunidades feitas visíveis pelos focos de argumentos e ênfases em 

outras partes: nos vv. 12-17 Paulo informa sobre a situação do Evangelho e nos vv. 19-26 ele 

relata dos efeitos da sua situação pessoal. A pergunta em v. 18a que serve tanto como uma 

conclusão e quanto uma transição para a seguinte subunidade, cria uma pausa entre o v. 18a e o 

v. 18c. A narração do apóstolo tem abordagens retóricas a situação pessoal dele com certa 

dicotomia impressionante. Por outro ponto de vista a forma muda para exortação ao invés de 

informações. Uma estratégia retórica que ele usa sem perder a coesão da narração. Todo este 

estilo ajudou na segmentação da perícope. 

As mudanças de tom são aparentes e a unidade, portanto, é dividida em duas seções; 

segundo o estudo da delimitação, a perícope teria um visual a seguir: 

Seção A: {a) 12-14c; b) 15a-17; c) 18a-c}  

Seção B: {d) 18d-e; e) 19-20; f) 21-24; g) 25-26} 

Seção A: vv. 12-17 o momento passado: 

a) vv. 12-14 o progresso do evangelho; 

i) v. 12 as convicções de Paulo: “que vocês saibam que as minhas circunstâncias 

ajudaram no progresso o Evangelho”. 

                                                                                                                                                                                           
 

BARTH, Gerhard. A carta aos Filipenses. 1983, p. 24-38. Comblin no seu comentário da epístola aos Filipenses 
subdivide a perícope em duas partes intitulando os vv. 12-19 como o momento presente e os vv. 20-26 como 
momento futuro. Cf. COMBLIN, José. Epistola aos Filipenses. 1985, p. 29-36. 
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Como? 

ii) v. 13 - Evangelho avançado através do pretório e todo o resto; 

iii) v. 14 - Evangelho avançado através irmãos encorajados; 

b) vv. 15-17 Bênçãos misturadas com a adversidade: 

iv) v. 15 - Os dois grupos que proclamam; alguns de bons outros de más motivos; 

v) vv. 16-17 paralelismo antitético; 

A) v. 16 aqueles que proclamam por amor; 

B) v. 17 aqueles que proclamam por inveja e porfia; 

c) v. 18a-c interrupção conclusiva: de qualquer forma Cristo é anunciado razão de alegria do 

apóstolo. 

Seção B: vv. 18d-26 o momento futuro: 

d) v. 18d-e interrupção introdutória: sim, regozijarei ...; 

e) vv. 19-20 discurso do despojamento de Paulo; 

vi) v. 19a - a convicção de Paulo: “Sei que isto será para mim a salvação. ” 

Como? 

vii) v. 19b – “pelas suas orações e pela ajuda do Espírito de Jesus Cristo” 

viii) v. 20 - a expectativa: engrandecimento em Cristo e não envergonhado 

f) vv. 21-24 convicção e a escolha pessoal de querer estar com Cristo; 

ix) v. 21 viver é cristo e morrer é lucro; 

x) vv. 22-23a a escolha difícil: “não sei o que escolher: ou vida ou morte”; 

A) v. 23b-c desejo partir e estar com Cristo; 

B) v. 24 permanecer na carne é necessário por causa dos destinatários; 

g) vv. 25-26 a convicção da decisão do apóstolo que faz progredir a fé; 

xi) v. 25 a decisão do apóstolo de permanecer pela alegria e progresso da fé; 

xii) v. 26 para o orgulho em Cristo na visita do apóstolo. 

1.3 Segmentação e tradução de Fl 1,12-26 

A segmentação da perícope conforme revela a análise crítica, divide os períodos pelo 

critério de pequenas unidades sintáticas. Isto porque o conjunto da compreensão da perícope 

recebe do mosaico das palavras as relações entre palavras em si das partes segmentadas.  

12. a) Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, 
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b) ἀδελφοί, 

c) ὅτι τὰ κατ’ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν, ὥστε τοὺς δεσμούς 

μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ 

13. a) γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, 

14. a)  καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου 

b)  περισσοτέρως τολμᾶν 

c)  ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν. 

15. a) τινὲς μὲνκαὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν,  

b) τινὲς δὲ καὶ δι’ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν 

16. a) οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι, 

17. a) οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, 

b) οὐχ ἁγνῶς, 

c) οἰόμενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου.  

18. a) Τί γάρ; 

b) πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, 

c) καὶἐντούτῳχαίρω 

d) Ἀλλὰ, καὶ χαρήσομαι  

19. a) οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ 

ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ    

20. a)  κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου, ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι 

b) ἀλλ’ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ, ὡς πάντοτε, καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί 

μου, 

c) εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου.  

21 a)  Ἐμοὶ γὰρ, τὸ ζῆν Χριστὸς   

b)  καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 

22 a) εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί,  τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, 

b) καὶ τί αἱρήσομαι   

c) οὐ γνωρίζω.  

23 a) συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, 

b) τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι 

c) καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ [γὰρ] μᾶλλον κρεῖσσον 
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24 a) τὸ δὲ ἐπιμένειν [ἐν] τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι’ ὑμᾶς. - 

25 a) καὶ τοῦτο πεποιθὼς 

b) οἶδα ὅτι μενῶ   

c) καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 

26 a) ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας 

πάλιν πρὸς ὑμᾶς 

1.3.1 Tradução 

Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς 

 βούλομαι,  

12 A que saibais  

quero 

ἀδελφοί,  B Irmãos 

ὅτι τὰ κατ’ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ 

εὐαγγελίου ἐλήλυθεν, 

C que as coisas sobre mim (redundaram) 

realmente ao avançamento (o maior 

avanço) do evangelho 

ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν 

Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ 

τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, 

13 A Porque minhas algemas (para analogia 

usa o símbolo), se tornaram conhecidas 

em Cristo por todo o Pretório e todos 

os outros lugares 

καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶνἐν κυρίῳ 

πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου  

14 A e a maioria dos irmãos, convencidos 

pelas minhas algemas, 

περισσοτέρως τολμᾶν B Ousam abundantemente108,  

ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν. C destemidamente falam (pregam) a 

palavra.109 

τινὲς μὲνκαὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ 

καὶ δι’ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν 

15 A alguns por inveja e contenda e outros 

de boa vontade proclamam a Cristo  

οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης,εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν 

τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι, 

16 A estes por amor, sabendo que para 

defesa do evangelho fui posto 

                                                           

108 Forte que determinação, ousadia das correntes, a razão pela qual carrega corrente 
109 Sem medo, sem temor, anunciar a palavra (ligado anunciar, falar mais frequentemente, em 

abundancia). 
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(apontado, nomeado), 

οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν 

καταγγέλλουσιν,  

17 A aqueles por rivalidade a Cristo 

proclamam 

οὐχ ἁγνῶς,   B não sinceramente 

οἰόμενοι 

 θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου.  

 C Supondo  

Acrescentar sofrimento às minhas 

(algemas) prisões. 

Τί γάρ; 18 A O que então, 

πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε 

ἀληθείᾳ,  

Χριστὸς καταγγέλλεται, 

 B Contanto que, de qualquer maneira, 

seja na mentira ou na verdade, 

Cristo é proclamado. 

καὶ ἐν τούτῳ χαίρω C E nessa eu regozijo 

ἀλλὰκαὶ χαρήσομαι  18 D Mas (sim) E regozijarei 

(e também regozijarei) 

οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς 

σωτηρίαν 

 διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ 

πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ    

19 A Sei que isto resultará para mim a 

salvação,  

pelas suas orações e pela ajuda do 

espírito de Jesus Cristo 

κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου, 

ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι 

20 A deacordo com a minha expectativa e 

esperança, que em nada serei 

envergonhado,  

ἀλλ’ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ , ὡς πάντοτε, καὶ 

νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί 

μου, 

B mas em toda ousadia, agora como 

sempre, será engrandecido Cristo no 

meu corpo 

εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου.   C Pela vida ou pela morte 

Ἐμοὶ γὰρ, τὸ ζῆν Χριστὸς   21 A Para mim, viver Cristo 

καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος.  B e morrer é lucro 

εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί,  τοῦτό μοι καρπὸς 

ἔργου, 

22 A se o viver na carne, esta é para mim 

fruto de trabalho 
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καὶ τί αἱρήσομαι   B E o que escolherei  

οὐ γνωρίζω.  C Não sei 

συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, 23 A Estou encurralado mesmo entre os dois,  

τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι B O desejo tendo me do partir 

καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι,  

πολλῷ [γὰρ] μᾶλλον κρεῖσσον 

 C e com Cristo estar,  

muito mesmo, muito melhor 

τὸ δὲ ἐπιμένειν [ἐν] τῇ σαρκὶ 

ἀναγκαιότερον δι’ ὑμᾶς.- 

24 A Mas o permanecer na carne é mais 

necessário por causa de vós 

καὶ τοῦτο πεποιθὼς 25 A E convencido disso, 

οἶδα ὅτι μενῶ   B Sei que fico 

καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν 

προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 

C E continuo com todos vós, para vossos 

progresso e alegria de vossa fé 

ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ 

Ἰησοῦ, ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας 

πάλιν πρὸς ὑμᾶς 

26 A para que o orgulho vosso aumente em 

Cristo Jesus, em mim pela minha volta 

entre vós. 

 

2. Análise linguístico-sintática 

O texto de Fl 1,12-26, analisado no estudo de segmentação, revela uma organização 

sintática no modo como a relação morfêmica se dá. Os substantivos seguram os contextos dos 

sujeitos, os verbos fazem comparecer os movimentos de ação e assim dão vida à narrativa, as 

preposições ajudam no movimento, enquanto conjunções dão uma coesão funcionando como fio 

que percorre unindo o texto inteiro. Nessa análise examinaremos os aspectos linguísticos 

concretos nas questões referentes às relações de orações principais, subordinadas e coordenadas, 

entre outras regras onde se dão os elementos linguísticos relacionados. 

Um comentário no estilo linguístico da perícope como um todo, revela que a estrutura 

geral da epístola desta seção tem semelhança notável com o que retóricos greco-romanas 

chamavam de narratio de uma epístola. Esta é uma seção em que o escritor declara seu interesse 
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ou se defende em relação ao assunto sobre qual está escrevendo. Este assunto é introduzido em 

um exordium, ou seja, numa introdução epistolar, que precede imediatamente o narratio110. 

Algumas outras abordagens de análise retórica definem Fl 1,12-26 como parte do 

exordium da carta. No entanto, o principal problema em descrever tal perícope como parte do 

exordium é a degradação do valor argumentativo desta parte da carta, pois o exordium e 

narratiosão considerados como preparatória para os argumentos reais naprobatio. A perícope 

revela uma “narrativa” cheia de fraseologias deliberadas e escolhidas nas quais não caberia em si 

mesma, a significação de uma seção preparatória111. 

A segmentação revela que a perícope é estruturalmente bem trabalhada. Numa rápida 

visualização pode se determinar que a mesma tenha duas seções: 1,12-18b e 1,18c-26. As duas 

partes estão divididas por uma pequena parte, interpolando a primeira e a segunda parte. A 

principal razão para essa divisão é a pergunta retórica em 1,18a ‘Τί γάρ, esta serve para resumir a 

seção anterior e introduzir uma nova seção. A repetição do verbo χαίρω (regozijar) nas suas 

formas do presente e do futuro liga as duas seções, enquanto γὰρ no início de v. 19, liga as duas 

partes com uma força explicativa do que é dito antes. 

É tanto importante como interessante notar que o tempo futuro em 1,18c-26 o distingue 

do 1,12-18b, pois existe em total sete verbos no futuro, e estes só se encontram na segunda parte. 

Outra marca diferenciadora é o fato de que nos vv. 12-18, o apóstolo fala do que foi 

vantajoso em relação ao progresso do Evangelho; na seguinte seção (vv. 18b-26) Paulo discerne 

o que seria vantajoso e melhor, no que diz respeito aos seus próprios desejos e tendo em conta o 

que é mais necessário para o progresso dos filipenses na fé.  

2.1 Morfologia 

Os primeiros três substantivos que se encontram na forma vocativa “ἀδελφοί”112 (irmãos) 

na forma dativa “προκοπὴν”113 (progresso) e na forma genitiva “εὐαγγελίου, ”114 do Evangelho, 

                                                           

110 HANSEN, G.W. Crítica retórica. In: GERALD F. Hawthorne e RALPH P. Martin (orgs.). DPC. 2ª Ed. São 
Paulo: Loyola, 2008, p. 334. 

111 Cf. WINTER, B. W. Retórica. In: GERALD F. Hawthorne e RALPH P. Martin (orgs.). DPC. 2ª Ed. São Paulo: 
Loyola, 2008, p. 1090. 

112 O significado no NT é simplesmente, irmãos. Jesus é o filho unigénito, primogênito, e amado do Deus. 
Ele também é, no entanto, o irmão primogênito dos cristãos (Rm 8,29), “o primogênito de toda a criação” Cl 1,15; 
cf. 1,18. Na Sua humilhação, o Filho de Deus se tornou o irmão dos crentes (Hb 2,11-12). Neste sentido, Jesus pode 
chamar seus discípulos de irmãos. Mesmo assim, esta designação de Jesus como irmão apenas ocorre em 
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revelam o objetivo da narrativa na perícope: os três termos mais importante que o argumento vai 

utilizar, de uma forma alternada, são os irmãos a qual a carta é dirigida, o progresso, e do 

desenvolvimento do assuntofundamental que é o Evangelho.  

A palavra ἀδελφοί “irmãos”no v. 14, denota os irmãos animados pela experiência do 

apóstolo, sendo ela mesma, útil aos irmãos citados no v. 12. 

Embora a termo εὐαγγέλιον “Evangelho”esteja repetido no v. 16 o significado é usado 

em alternância com Χριστὸς “Cristo”. Nos vv. 15.17.18, claramente o “Evangelho” muda o 

nome para Χριστὸς. Nos vv. 15.17 “Cristo” aparece no acusativo, um objeto direto da ação 

evangelizadora. Enquanto no v. 18 ele está em voz passiva, indicando que é o objeto principal da 

proclamação, tanto que o sintagma “πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, [...] Χριστὸς καταγγέλλεται, ” a 

revela como o motivo da alegria do apóstolo. A palavra “Evangelho” é utilizada nove vezes na 

carta aos Filipenses (seis no genitivo, dois no acusativo, e uma vez no dativo), as duas vezes que 

ela é usada no acusativo aparece, justamente, na perícope do nosso estudo. 

Por sua vez, a palavra “Χριστὸς” é usada trinta e nove vezes em Filipenses (quatro no 

nominativo, cinco no acusativo, dezenove no genitivo e onze vezes no dativo). Na perícope do 

nosso estudo ela se encontra na tessitura pela repetição como uma palavra chave; nominativo três 

vezes, acusativo duas, genitivo uma vez e no dativo três vezes. 

Estes importantes vocábulos estão reunidos numa perícope composta por 36 orações 

entre as quais somente seis são orações principais e trinta são orações subordinadas. A perícope 

                                                                                                                                                                                           
 

passagens que ressaltam a sua humilhação (cf. Hb 2,7). Mesmo como irmão, sempre continua sendo o Senhor. 
Assim Paulo se chama o doulos, “escravo” de Cristo, e os adelphoi são chamados syndouloi, “conservos”, 
“companheiros de escravidão” (Cl 1,7; 4,7)- cf. GUNTHER, W. “ἀδελφóς”. In: LOTHAR Coenen e COLIN Brown, 
(orgs.). DITNT. São Paulo: Vida Nova, 2013, p. 1040. 

113 STAHLIN, Gustav. προκοπὴ, προκóπτω. In: GERHARD, Friedrich e GEOFFREY, W. Bromily (eds.). TDNT. 
Vol. VI. Grand Rapids: Michigan, 1968 p. 703-719. O substantivo na sua utilização no mundo Greco-romano para 
progresso e prosperidade no esférico físico, econômico e social, cotidiana no seu uso. Na literatura grega, 
particularmente na filosofia estoica, era utilizada para significar o processo de desenvolvimento moral e espiritual 
do homem. Em NT “προκοπὴ” em muitas instancias, como no seu uso helenista, tem o sujeito pessoal. “More 
plainly than individual use of   προκοπὴ in the NT the parallel use with reference to the community and the Gospel 
(Phil. 1,12.25) gives evidence of a distinctive NT. development of the term.” 

114 Segundo Becker, há boa razão para acreditar que foi Paulo que estabeleceu o termo Evangelho no 
vocábulo do NT. Com isso não querendo dizer que Paulo fosse o primeiro a empregar a palavra, “sem mais 
qualificação para o conteúdo total da mensagem, fazendo com que esta seja sinônima com o nome de Jesus Cristo. 
Pelo contrário, o emprego frequente que Paulo faz da palavra [...] de modo absoluto sugere que ele adotou uma 
fraseologia que já era bem conhecida aos seus leitores. Estes últimos sabiam qual era o conteúdo do Evangelho. ” 
Em Paulo, Evangelho se tornou um conceito central da sua teologia. Cf. BECKER, U.  εὐαγγελίον, p. 757-767. 
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carrega um total de 243 vocábulos. Para uma análise funcional, a análise morfossintática agrupou 

algumas palavras nas suas áreas linguísticas para facilitar o acesso dos morfemas e vocábulos 

utilizados na perícope. 

Os substantivos encontrados nesta perícope são cinquenta e um, mas só existem trinta e 

sete raízes distintas, pois os substantivos Χριστός (Cristo), nas suas diversas formas aparece 

nove vezes, δεσμοῖς (algemas-prisão) aparece duas vezes, os substantivos ἀδελφός (irmão), 

προκοπὴν, εὐαγγέλιον eἸησοῦ aparecem duas vezes cada. Dos 51 substantivos 23 estão no 

masculino, 21 no feminino e 7 no neutro. Dos quais 46 são utilizados no singular e somente 5 no 

plural. A saber, somente dois substantivos estão no plural ἀδελφός (2 vezes) e δεσμοῖς (3 vezes). 

Apenas um substantivo é utilizado no vocativo; enquanto no genitivo e no dativo ocorrem 14 

vezes em cada caso, e ainda 16 no acusativo e somente 6 no nominativo. Das duas vezes que 

Ἰησοῦ apareceu no texto, foi utilizada juntamente com Χριστός.  

Por outro lado, o texto possui trinta e quarto formas verbais, sendo trinta e uma raízes 

distintas. Os verbos ζάω (vv. 21.22) e πείθω aparecem duas vezes (vv. 14.25), e χαίρω 

(regozijar) aparece duas vezes (no v.18). As formas verbais impessoais: os particípios são cinco e 

os infinitivos são dez. Os verbos definidos são dezessete no indicativo, um no subjuntivo, 

nenhum no imperativo. Em ralação a voz, vinte e um estão na ativa, oito na média e dois na 

passiva. 

A perícope também possui doze adjetivos espalhados no texto inteiro, a maior 

concentração de adjetivos se encontra no v. 13; quarto em total nos quais três estão no dativo, 3 

no masculino, e 3 no plural. Em total há sete adjetivos no dativo, e sete nas suas formas 

singulares. Cinco adjetivos estão no masculino, seis no neutro e somente um adjetivo no 

feminino. Dos doze adjetivos, sete estão no dativo, 2 no acusativo, 2 no nominativo e somente 

um no genitivo. Os adjetivos no acusativo são no masculino e no plural: φανεροὺς (v. 13) e 

Πλείονας (v. 14). 

Além de adjetivos, a perícope tem uma interessante aplicação adverbial. O v. 20 

concentra os três advérbios, dois de tempo (Πάντοτε, νῦν) e um de modo (ὡς). O advérbio de 

afirmação (μᾶλλον) ocorre duas vezes nos vv. 12.23 e o da negação (οὐχ, οὐ), também duas 

vezes, nos vv. 17.22. O v. 14 contém dois advérbios: de modo (ἀφόβως) e de intensidade 

(Περισσοτέρως). O adverbio da exclusão (ἁγνῶς) ocorre no v. 17. Portanto, a perícope contém 3 
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advérbios de tempo, 2 de negação, 2 de afirmação, 2 de modo, 1 de intensidade, e 1 de exclusão. 

A concentração adverbial ocorre na segunda subunidade da perícope. 

As conjunções na perícope se classificam em coordenativas e subordinativas, em total a 

perícope faz uso de onze tipos de conjunções, quarenta e três vezes.  A mais utilizada é a 

conjunção subordinativa καὶ, que aparece dezesseis vezes nos vv. 13, 14, 15 (3x), 18 (2x), 19, 20 

(2x), 21, 22, 23, 25 (3x). As conjunções coordenativasὥστε, πλὴν, εἰ são utilizadas uma vez na 

perícope nos versículos 13, 18, e 22 respectivamente. A conjunção ἵνα é a única da classificação 

subordinativa na perícope utilizada uma única vez no v. 26.  O δὲ aparece 6x nos vv. 

12.15.17.22.23.24; ὅτι aparece 6x nos vv. 12.16.18.19.20.25; Γάρ é utilizada 4x nos vv. 

18.19.21.23; εἴτε aparece 3x nos vv. 18.20(2x); μὲν e ἀλλὰ ambos ocorrem 2x na perícope, a 

primeira em vv. 15.16; e a segunda em vv. 18.20. O v. 18 agrega o maior número de conjunções, 

um total de 7, sendo elas 3 subordinativas; ὅτι e καὶ (2x) e 4 coordenativas: Γάρ, πλὴν, εἴτε e 

ἀλλὰ. Os versículos 20 e 15 contém 6 e 5 conjunções respectivamente. Todas as conjunções no 

versículo 15 da nossa perícope de estudo pertencemà classificação de subordinativa. Do total de 

43 conjunções somente 12 são coordenativas. A maior concentração das conjunções 

coordenativas ocorre na segunda subunidade da perícope do nosso estudo. 

As preposições, por sua vez, norteiam as ações dos verbos proporcionando um 

movimento direcionado com uma finalidade clara. Em total a perícope contém trinta preposições 

que agem em força energética para auxiliar a comunicação do texto.  A tabela mostra quantas 

vezes cada preposição acontece no texto. 

a) κατὰ (2x), nos vv. 12.20: nas duas vezes que a preposição foi utilizada, ela rege o 

acusativo e assim dando a ideia de relação destrutiva no tempo e espaço: “τὰ κατ’ 

ἐμὲ” (v. 12) – os acontecimentos na vida do apostolo ajudaram no progresso do 

Evangelho. 

b) εἰς (5x) nos vv. 12.16.19.23.25, é uma preposição que rege o acusativo e denotando 

entrada e direção. No v.12 é usada com a expressão verbal que sugere a consequência 

que levou ao avanço do Evangelho. 

c) ἐν (11x) nos vv. 13(2x).14.18.20(3x).22.24.26(2x): esta preposição, que rege o 

dativovem depois, imprime a ideia estática de “em, dentro de, a partir de” e isto vale 

para as relações de espaço e tempo. Ela no texto revela o Cristo como um ponto 

importante do discipulado, aonde se resolve toda a referência: “algemas se tornaram 
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conhecidas em Cristo”115 (v. 13), “no Senhor os irmãos encorajados proclamam a 

palavra” (v. 13); “aumentar a glória em Cristo Jesus” (v. 26). 

a) Διὰ, (δι’) (7x) nos vv. 15(2x).19.20(2x).24.26: é uma preposição que pode reger tanto 

o acusativo - dando a ideia de movimento “através” - como o genitivo dando a ideia 

estática do espaço que há entre o ponto de entrada e o de saída. Nos v. 15(2x).24 rege 

a acusativo e nos vv. 19.20 (2x).26 rege o genitivo. 

b) ἐξ (ἐκ) (3x) nos vv. 16.17.23: esta preposição sempre rege o genitivo. 

a) σὺν (1x) no v. 23, embora utilizada uma única vez na perícope, a preposição “σὺν” 

que rege o dativo, está no ponto central da teologia da perícope pois ela traz a ideia de 

estar ao lado, não necessariamente em contato, mas “em companhia de”. No v. 23 

revela o desejo maior do apóstolo de querer estar com Cristo. 

b) πρὸς (1x) no v. 26: embora a preposição “pros” utilizado aqui uma única vez  tenha a 

possibilidade de reger o acusativo, o genitivo e o dativo, no texto ela rege o acusativo 

revelando um outro desejo consequente da escolha difícil do apóstolo de não partir 

mas permanecer para visitar o filipenses. O desejo é visitar os filipenses. 

2.2 As orações na perícope 

A oração principal no v. 12 começa revelando o desejo do remetente, utilizando o verbo 

βούλομαι (quero), e o relato se desenrola depois da oração subordinada substantiva objetiva 

direta - Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς - explicando que tudo que tenha acontecido ao apóstolo resultou no 

progresso do Evangelho. Usou-se o verbo προκοπὴν para denotar o progresso, este verbo aparece 

também no v. 25 assim desenhando toda a perícope numa seção bem estruturada. 

12a Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς   Subordinada substantiva 

objetiva direta 

 βούλομαι, Or. Principal 

12b ἀδελφοί,  Vocativo, (aposto) 

                                                           

115 É discutível a ambiguidade do texto se as “algemas” de Paulo se tornaram conhecidas em Cristo, ou se 
algemas em Cristo se ternaram conhecidas por toda parte. A preposição aqui embora rega Cristo, a frase é 
ambígua: em perspectiva é a frase “tornaram conhecidas...” e assim traz atona dois elementos: um é o fato de que 
o caso dele se tornou conhecido pelo fato da sua notoriedade e a segunda, é o fato de ele ser embaixador de 
Cristo e assim publicava o Evangelho de Cristo, pois era mantido em custódia devido a sua lealdade a Cristo. Cf. 
CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 13. 
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12c  ὅτι τὰ κατ’ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου 

ἐλήλυθεν, 

Subordinada adjetiva 

explicativa  

13a ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ 

τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, 

Subordinada consecutiva  

14a καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶνἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς 

δεσμοῖς μου  

substantiva objetiva 

direta  

14b περισσοτέρως τολμᾶν  

ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν. 

Subordinada adjetiva 

explicativa 

Subordinada adjetiva 

explicativa  

15a τινὲς μὲνκαὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι’ εὐδοκίαν τὸν 

Χριστὸν κηρύσσουσιν 

Coordenada sindética 

alternativa  

16a οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης,εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου 

κεῖμαι, 

Subordinada composta 

explicativa  

17a οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, Coordenada sindética 

aditiva  

17 b οἰόμενοι  θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου.  Coordenada sindética 

conclusiva 

18a Τί γάρ; Aposto 

18b πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ,  Subordinada sindética 

explicativa 

 Χριστὸς καταγγέλλεται, Or. Principal 

18c καὶ ἐν τούτῳ χαίρω Or. Coordenada 

sindética aditiva 

18d ὰλλὰ, καὶ χαρήσομαι  Or. Subordinada 

sindética aditiva 

19a οἶδα  Or. principal  

19b γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν 

δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ    

Or. coordenada sindética 

explicativa 

20a κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου, ὅτι ἐν οὐδενὶ Or. Principal 
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αἰσχυνθήσομαι 

20b ἀλλ’ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ , ὡς πάντοτε, καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται 

Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, 

Or. coordenada sindética 

aditiva 

20c εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου.  Or. coordenada sindética 

alternativa  

21a Ἐμοὶ γὰρ, τὸ ζῆν Χριστὸς  καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. Or. coordenada sindética 

alternativa 

22a εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί,  τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, Coordenada sindética 

condicional  

22b καὶ τί αἱρήσομαι   Subordinada substantiva 

objetiva direta 

22c οὐ γνωρίζω. Or. principal  

23a συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, Or. Principal 

23b τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι Or. coordenada sindética 

explicativa 

23c καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ [γὰρ] μᾶλλον κρεῖσσον Or. subordinada adjetiva 

explicativa 

24a τὸ δὲ ἐπιμένειν [ἐν] τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι’ ὑμᾶς.- Or. coordenada sindética 

adversativa (do 23c) 

25a καὶ τοῦτο πεποιθὼς  Or. coordenada sindética 

aditiva 

25b οἶδα Or. principal. 

25c ὅτι μενῶ   Subordinada objetiva 

direta 

25d καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν 

τῆς πίστεως, 

Or. coordenada sindética 

aditiva (do 25c) 

26a ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἐν ἐμοὶ διὰ 

τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς 

Or. subordinada 

adverbial final  
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2.2.1 A primeira seção vv. 12-17 

A estratégia retórica de Paulo em vv. 12-17 pode ser resumida como uma tática que 

argumenta positivamente respeito a uma situação negativa, que é a sua prisão, para convencer os 

filipenses da beneficência da mesma, que é o avanço do Evangelho. A virada irônica de eventos 

serve para capturar a atenção do seu público e para salientar a primazia do Evangelho: sua prisão 

tem, na realidade, fomentado o avanço do Evangelho.  

O seu argumento é forçoso e chama atenção quando utiliza, na sua apresentação, uma 

fórmula conhecida de abertura “Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ” (quero que saibais - v. 12) na 

primeira oração principal. Com isso, chama a atenção e eleva o interesse ao que se segue. Outra 

estratégia é a utilização do aposto, ἀδελφῶν – irmão– indicando endereço direto, também com a 

mesma função, indicando de que algo novo está para ser introduzido.  

Nos vv. 13-14, Paulo descreve a maneira pela qual o progresso aconteceu. Em primeiro 

lugar, por meio da oração subordinada, ele revela que a sua prisão afetou τῷ πραιτωρίῳ, e todo o 

resto, καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν (v. 13); esta declaração é usada para indicar o amplo impacto do 

Evangelho. Em segundo lugar, por meioda oração subordinada, ele apresenta a segunda razão do 

avanço do Evangelho: que a maioria dos irmãos estáconfiante para anunciar a Palavra de Deus 

ἀφόβως “sem medo”. 

Em 1,15-17, Paulo expande de forma quiástica a expressão “a maioria dos irmãos” no v. 

14, distinguindo entre aqueles que pregam o Evangelho com motivos impuros, e aqueles 

motivados pela boa vontade e amor. Chama atenção uma escrita cuidadosamenteconstruída em 

vv. 15-17, onde o paralelismo antitético ocorre no v. 15 e vv. 16-17; e também o quiasma nos vv. 

15-17. 

O paralelismo antitético: 

i) τινὲς μὲνκαὶ διὰ (v. 15a) – alguns (proclamam) 

   τινὲς δὲ καὶ δι’ (v. 15b) – alguns (proclamam) 

ii) οἱ μὲν ἐξ (v. 16) – estes por ...  

οἱ δὲ ἐξ (v. 17) – aqueles por ... 

e o quiasma: 

A τινὲς μὲνκαὶ διὰ φθόνον (v. 15a) 

B τινὲς δὲ καὶ δι’ εὐδοκίαν (v. 15b) 
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B’ οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης (v. 16) 

A’ οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας (v. 17) 

Esta estrutura induz o leitor a observar além da sua bela forma estilística, pois as ideias 

expressas de forma artística também ajudam a elevar a atenção sobre o conteúdo do que é dito. 

Aqui, o recurso literário aplicado pelo apóstolo serve para concentrar a atenção sobre os dois 

tipos de pregadores distinguidos. 

Paulo destaca a primeira categoria dos que anunciam o Evangelho com motivos impuros, 

como sobre e contra aqueles que proclámam-lo de boa vontade e amor. Ambas as categorias, 

porém, estão a serviço do Evangelho. 

O escritor começa com aqueles que são polêmicos; os irmãos que proclamam o 

Evangelho com motivos impuros (οὐχ ἁγνῶς). Nenhum deles, no entanto, é um pregador de falsa 

doutrina. Mas enquanto eles estão proclamando o Evangelho verdadeiro, eles são movidos por 

motivos impuros: inveja e contenda (διὰ φθόνον καὶ ἔριν - v. 15). No v. 17, Paulo usa uma 

preposição e um substantivo diferente para descrever a atitude deles: ἐξ ἐριθείας (de conflitos). 

O segundo grupo é composto por pregadores que são motivados por pretextos puros 

(ἁγνῶς), εὐδοκίαν (boa vontade - v. 15). No v. 16, Paulo usa a frase ἐξ ἀγάπης (por amor) para 

descrever suas atitudes. 

Retoricamente significativa é a frase “εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι” 

sabendo que fui nomeado para a defesa do Evangelho (v. 16), aqui é usado figurativamente e 

revela periautologia de como Paulo se vê e se considera: um que é nomeado ou um que é 

escolhido. 

No v. 18, Paulo introduz uma pequena interrupção utilizando uma pergunta retórica, Τί 

γάρ (18c). Ele usa esta pergunta para transmitir, no primeiro lugar, o fato de que a situação 

negativa não o afeta, e que continua alegre sobre o progresso do Evangelho. A repetição de 

χαίρω transmite a declaração no v. 18, com efeitos mais emocionais. A proposição neste v. 18 

funciona como uma conclusão e uma ponte para outra seção. Por um lado, ele resume o 

argumento anterior de que, como resultado de sua prisão, o Evangelho foi proclamado, seja por 

pregadores com motivos puros ou por aqueles de motivos impuros. No segundo lado, introduz a 

segunda seção, pelo uso do tempo futuro na oração ligada pelos χαίρω e χαρήσομαι. 
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2.2.2 A segunda seção vv. 19-26 

No v. 19 existe uma oração bastante complexa, na qual Paulo explica a garantia de que 

ὅτι τοῦτό116 irá resultar em sua σωτηρίαν (salvação). 

A proposição οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν “sei que isto será para 

mim a salvação, ” é seguida pela preposição διὰ “através de, ” que apresenta as razões para a sua 

salvação. Paulo menciona dois fatores: a oração dos filipenses “τῆς ὑμῶν δεήσεως” e ajuda do 

Espírito de Cristo “καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ”. 

Ambos os fatores são retoricamente significativos. A primeira é que a sua salvação será o 

resultado das orações de seus companheiros de fé, isto é, as suas súplicas. 

A segunda razão é um pouco complicada pela frase ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ 

Χριστοῦ. A questão é, se o Espírito que dá a ajuda ou o próprio Espírito de Jesus Cristo seria a 

ajuda. 

Muito provavelmente temos aqui o “genitivo subjetivo, ” dando a entender“ o 

suprimento que o Espírito confere”, e não o “genitivo objetivo, ” que daria a 

entender que o próprio espírito é o suprimento. Naturalmente, isso também é uma 

verdade, sendo ela enfatizada na passagem de Ef 5,18 ...117. 

A última oração no v. 20 está ainda mais desenvolvida no v. 21: Ἐμοὶ γὰρ, τὸ ζῆν 

Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος (para mim o viver (é) Cristo (e) morrer (é) lucro). As 

expressões dos vv. 20.21 são estruturadas em paralelo e introduzem uma série de frases breves, 

que se estendem até o v. 24. Ἐμοὶ γὰρ, τὸ ζῆν Χριστὸς se apresenta como um breve resumo das 

orações nos vv. 19.20. 

O impacto da frase καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος, faz ponderar como pode a morte ser 

considerada κέρδος (lucro?). Qual vantagem o apóstolo vê na morte. Duas possibilidades 

retóricas podem se explicar: primeira é o fato de que uma vez que a sua vida encontra o seu 

significado em Cristo, é lógico que a sua morte (o que significa estar com Cristo - v. 23) é um 

desejo pessoal razoável e convincente. Em segundo lugar, sua morte será vantajosa porque seria 

                                                           

116 Não é bem claro o que Paulo queria dizer com essa proposição. “As aflições de Paulo estão em foco, 
particularmente aquelas que ele então sofria, e que já foram mencionadas em v. 12, mas também “isto” pode ser 
pensado em ligação com o versículo anterior, com as coisas pelas quais Paulo se regozijava, isto é, a pregação do 
Evangelho. Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 17. 

117 CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 18. 
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considerada como um martírio, e isto animaria o progresso do Evangelho. Uma ironia que se 

entende apartir da primeira seção: que a sua situação difícil (em algemas) resultou no progresso 

do Evangelho. 

As três proposições no v. 22 apresentam um problema sintático complicado:  

1. εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί - se o viver na carne; 

2. τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, - esta é para mim fruto de trabalho; 

3. καὶ τί αἱρήσομαι , οὐ γνωρίζω - e o que escolherei, não sei. 

Uma busca por uma implicação retórica das cláusulas não ofuscam a natureza ambígua 

da oração. Mas, é nos dois versículos seguintes (23.24) que Paulo revela e trata da tensão que ele 

tem entre o desejo pessoal e o dever cristão com mais clareza. Por um lado, o apóstolo tem o 

desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, enquanto por outro lado, é mais 

necessário permanecer na carne por causa deles. O argumento termina e revela que para Paulo a 

necessidade da igreja em Filipos pesa mais do que o desejo pessoal do apóstolo. 

O verbo atribuído para o conflito de escolha na sua mente é συνέχομαι,118 encontrado na 

oração no v. 23, é usado também em Lc 12,50. Tais sentimentos só poderiam ser compartilhados 

com os amigos verdadeiros e são prova da forte relação entre Paulo e os filipenses. 

Em uma retórica bem estruturada nos vv. 25-26, Paulo tranquiliza os filipenses ao 

descrever o propósito de sua libertação esperada e o seu ministério prolongado entre eles 

utilizando orações tocantes: (oração coordenada) e convencido disso (καὶ τοῦτο πεποιθὼς), 

(oração principal) sei, (oração subordinada objetiva direta) que fico e permaneço com todos vós 

(ὅτι μενῶ  καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν) para o seu progresso e alegria na fé (εἰς τὴν ὑμῶν 

προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως), para que seu orgulho aumente (ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν 

περισσεύῃ). 

Aqui no v. 26 se apresenta um problema, na oração subordinada adverbial final, quando o 

Apóstolo fala do orgulho dos seus leitores. Pergunta-se, entre Χριστῷ Ἰησοῦ e Paulo, quem seria 

o objeto de καύχημα “orgulho”. Embora não seja amplamente declarada na proposição é aceite 

                                                           

118 A ideia aqui exprimida de a entender que de ambos os lados havia vantagens e desvantagens. No 
original grego temos o vocábulo “συνέχο,”, que no presente texto significa pressionar duramente, acumular. 
Também pode significar “afligir”, “atormentar”. O simbolismo é o de estar em um lugar apertado, espremido entre 
duas forças opostas. Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 
19. 
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de uma maneira geral de que “qualquer ato de ufania deve estar centralizado na pessoa de Deus, 

ou na pessoa de Cristo, e jamais no mero homem, conforme amplamente demonstrado em 1Cor 

1,28.31. ”119 

3. A análise semântica 
O estudo da análise semântica segue a divisão em dois blocos com uma interrupção no v. 

18. O primeiro bloco é dividido em duas seções de interlocuções verbais complexos com várias 

orações coordenadas e subordinadas.  

3.1 O progresso do Evangelho, onde e como (vv. 12-14) 

Nos vv. 12-14c, o apóstolo faz uma declaração alegando as circunstâncias ajudaram no 

progresso do Evangelho (v. 12), e que tudo isto aconteceu no prætorium e mais ainda em outros 

lugares (v. 13), e até mesmo os irmãos são encorajados por tudo isto (v. 14). 

       12 a) Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, 

b) ἀδελφοί, 

c) ὅτι τὰ κατ’ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν, 

13 a) ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι 

b) ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, 

14 a).  καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου 

b)  περισσοτέρως τολμᾶν 

c)  ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν.  

O período exórdico, que consiste em oito segmentos, começa com a fórmula que chama 

atenção: Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί120(quero que saibais, irmãos). Trata-se de uma 

formula convencional em duas orações, uma principal (βούλομαι121- quero) e a outra 

subordinada objetiva direta (Γινώσκειν122 δὲ ὑμᾶς - que saibais) que prepara aquilo que segue, e 

                                                           

119 CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 21. 
120 Esta frase não tem nenhuma outra ocorrência no Novo Testamento, mas o apóstolo utiliza expressões 

semelhantes em 1Cor 11,3; Col 2,1; 1Cor 9,1; Rm 1,13; 1Ts 4,13; 1Cor 15,1; 1Cor 8,1; Gal 1,2. 
121 In most of the NT passages, as in LXX, the sense is that of “wishing,” “desiring “or “intending”. Cf. 

SCHRENK. βούλομαι. In: KITTEL, G.; BROMILEY, G. W. [et al] (eds). TDNT.  Vol. I. Michigan: Grand Rapids, 1964, p. 
629-633. 

122 Vir a conhecer “intelligent comprehension of an object or matter” cf. BULTMANN. γινώσκω, γινώσις, 
επιγινώσκω, επιγινώσις. In: KITTEL, G.; BROMILEY, G. W. [et al] (eds). TDNT.  Vol. I. Michigan: Grand Rapids, 1964, 

p. 689-719. 
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o que segue depois é justamente o fato de que tinha acontecido, com Paulo, redundou no 

progresso do Evangelho, e também é uma formula de transição que introduz toda perícope. Este 

acontecimento encontrado no 12c se expressa na oração subordinada adjetiva explicativa “ὅτι τὰ 

κατ’ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν”. Paulo revela aos filipenses que suas 

circunstâncias resultaram no maior progresso do Evangelho123. Com estes três segmentos, em 

quatro orações, o apóstolo começa o seu discurso para explicar aos ἀδελφοί124 “irmãos” a 

positividade da sua condição. 

Ainda no v. 12 se encontra a expressão “τὰ κατ’ ἐμὲ”125, que revela a base verídica 

retórica do avanço do Evangelho, isto é, o que aconteceu com Paulo, a conjuntura de prisão. A 

expressão τὰ κατ’ ἐμὲ é geral, pois ela por si não revela as circunstâncias específicas, sendo que 

Paulo, de fato, havia tido que passar por muitas tribulações. Mesmo assim, analisando a base do 

contexto imediato mostra que o encarceramento de Paulo é o assunto em foco. Assim pode se 

concluir que “as circunstâncias” de Paulo são aquelas que aparecem no v. 13, δεσμούς μου 

(minhas algemas). 

Pelo fato de relatar as coisas positivas que resultaram do seu encarceramento, o apóstolo 

parece querer desmistificar a vergonha e a derrota que vieram com a prisão.126 Com uma palavra 

cuidadosamente escolhida para denotar o avanço se utiliza no texto a palavra προκοπήν127. Ela 

aparece duas vezes na carta aos Filipenses na perícope do nosso estudo e, só mais uma vez em 

1Tm 4,15. O significado metafórico proposto no sentido da palavra é de pioneiros que vão na 

                                                           

123 O paralelo em 2Tm 2,9 demonstra o fato de que embora Paulo esteja encarcerado, a palavra de Deus 
não está. 

124 Ἀδελφοί é o vocativo masculino de ἀδελφóς, o qual recorre 343x no NT, 113x nas cartas autênticas de 
Paulo. 

125 Paulo usa essa expressão em dois outros lugares (cf. Ef 6,21; Col 4,7). Em ambos os casos, a expressão 
ganha significado no contexto fundamental de prisão. 

126 A sociedade romana antiga valorizava muito a honra pública e, portanto, uma prisão era 
profundamente vergonhosa. Assim, quando as pessoas de honra eram levadas para prisão, eles às vezes tentavam 
cobrir os rostos, mas para intensificar a sua vergonha eram forçados a levantar o rosto. No entanto, Paul desvia 
atenção da sua prisão e se concentra não na vergonha, mas na alegria do progresso do Evangelho através destas 
circunstâncias difíceis. Cf. JEWETT, Robert. Paulo, a vergonha e a herança. In: SAMPLEY. J. Paul (org.). Paulo no 

mundo greco-romano; um compêndio. São Paulo: Paulus, 2008, p. 485-504. 
127 Que segundo Champlin, essa palavra em foco tem como raiz evidente o termo “pro” vinculado ao 

termo “kopto” que significa cortar. A metáfora provavelmente subentendida nessa palavra é a de pioneiros que 
são enviados a “cortar caminho”, quais exploradores avançados de um exército em marcha.Cf. CHAMPLIN, Russell 
Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo. Vol. V. Voz Bíblica: Guaratinguetá, p. 19. 
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frente antes de um exército, e assim, facilitando a sua marcha, é bem aplicado pelo apóstolo. Os 

acontecimentos que ele relata serviram metaforicamente em favor do Evangelho. 

O que não se espera num trecho como esse é o fato em que o apóstolo opte por não 

destacar o sofrimento que ele certamente sofreu durante sua prisão.128 Esta estratégia retórica por 

ele elaborada não segue as linhas que Rhetorical handbooks aconselhavam sobre a vantagem de 

destacar as desavenças como ferramenta útil para angariar a boa vontade, ethos,129da sua 

audiência.  

O advérbio μᾶλλον130 utilizado no v. 12 não apresenta uma importância quantitativa, mas, 

no contexto, demonstra a eficácia do efeito das suas circunstâncias de encarceramento. Na 

segunda parte da perícope (v. 23), o apóstolo usa o mesmo advérbio na expressão, (πολλῷ γὰρ 

μᾶλλον κρεῖσσον) para indicar o que para ele é o melhor. Com este advérbio, o apóstolo deixa 

claro que o que tem suprema importância é o resultado das suas circunstâncias. 

Encontra-se no v. 12 o verbo ἔρχομαι131 (redundar) numa proposição implícita “εἰς 

προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν” na sua forma perfeita ἐλήλυθεν (redundaram) que salienta o 

                                                           

128 Seria de esperar mais detalhes sobre a prisão de Paulo. Ele minimiza as sombrias realidades da prisão, 
talvez por algumas reviravoltas sinistras recentes em suas circunstâncias. Parece que para ele não vale a pena 
relatar os detalhes duras da sua prisão, a única coisa importante é dizer como essas coisas afetaram o trabalho de 
sua vida. 

129 HANSEN, G.W. Crítica retórica. In: GERALD F. Hawthorne e MARTIN, Ralf P. (orgs.). DPC. 2ª Ed. São 
Paulo: Loyola, 2008, p. 333. Os fatos que cercam seus sofrimentos são suprimidos relutância de Paulo para 
apresentar o seu sofrimento aos Filipenses contrasta não só com os conselhos dos manuais retóricos, mas também 
a maneira pela qual ele apresenta o seu sofrimento em outras cartas, como Gálatas e 2 Coríntios, em que ele 
fornece listas do sofrimento que ele suportou. Por exemplo, em 2Cor 11,23-27 Paulo descreve muitos sofrimentos 
que ele suportou, como flagelações, espancamentos e naufrágios. Em vez de focar sobre os detalhes de seu 
sofrimento nesta seção, ele apresenta as suas realizações durante sua prisão, apesar do que possa parecer aos 
filipenses como um retrocesso. 

130 Um comparativo que é usado muitas vezes sem mencionar o padrão de comparação. A expressão da 
um sentido de algo incomparavelmente melhor, nesse caso, uma condição de vida e felicidade muitíssimo melhor 
do que tudo que pode ser experimentado. Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, 

versículo por versículo, p. 20. 
131 Na septuaginta o seu significado é local e ao mesmo tempo cúltico, “coming to divine service [...] or 

coming to the house of God. The word is also used with reference to the coming of God, of His Word, of His angels 
and profets to men. It is used especially of the coming of the Messiah (Dn 7,13)”. O seu uso mais comum, como 
explica Shneider, acontece nos salmos e profetas como a vinda de dias escatológicos decisivos – o dia de 
julgamento e de salvação. No NT e na literatura grega da época, o termo tem um senso básico de “ida” e “vinda” 
não só, mas também, “it is often used of dicisive events, of happenings, of natural phenomena, also of conditions 
...” cf. SHNEIDER, Johannes. ἔρχομαι. In: KITTEL, G.; FRIEDRICH, G. [et al] (eds.). TDNT, Vol. II. Grand Rapids: 
Michigan, 1965, p. 666-684. 
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seu caráter permanente. A escolha do verbo é consciente, e o apóstolo fala dos seus 

acontecimentos como sendo uma vinda equivalente da própria palavra. 

Após a declaração na primeira parte da seção no v. 12, o apóstolo vai adiante e demonstra 

a sua afirmação, explicando, por meio de uma oração subordinada composta explicativa, naquilo 

que constituía evidência da sua alegação do progresso: “τοὺς δεσμούς μου” - as minhas algemas, 

sendo, por alguns estudiosos, compreendida: “τοὺς δεσμούς μου”132, como circunstância de 

encarceramento. Claramente esta simbologia do autorsignifica prisão. 

De forma mais abrangente a oração “ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ 

γενέσθαι” - porque minhas algemas se tornaram em Cristo conhecidas, apresenta um 

problema.133 O apóstolo não faz uso de frases simples e diretas, e esse é um caso de difícil 

interpretação, pois não se sabe absolutamente o que Paulo queria dizer com essa proposição que 

pode ser apresentado em duas formas: Porque minhas algemas, em Cristo, o tornaram manifesto 

e porque minhas algemas se tornaram manifestas em Cristo. 

O apóstolo era uma pessoa conhecida pelo fato de ser pregador cristão e a sua prisão 

chamaria atenção do público por causa disso. A proposição pode ser entendida como o apóstolo 

sendo um prisioneiro de Cristo – “minhas algemas em Cristo tornaram-se conhecidas”. A 

expectativa é que o adjetivo predicado φανερóς134 separe as duas frases sintaticamente ligadas. 

Pode se perguntar por quê o escritor não expressou o seu pensamento com o que pode ser 

                                                           

132 Literalmente o significado é algemas, mas para uma analogia, sinal pelo que quer significar prisão, o 
escritor usa o símbolo. Paulo traz no domínio religioso as frases como essas que se encontram em Ef 3,1; Flm 1,9; 
2Tm 1,8; Ef 4,1; Flm 13. Kittel, “δεσμóς, δεσμioς" explica que não tem dúvida de que o real impriosionamento está 
em relação com Cristo e o Evangelho,Cristo seria o autor. Cf. KITTEL, G. δεσμóς, δεσμioς.  In: KITTEL, G.; FRIEDRICH, 
G. [et al] (eds.). TDNT. Vol. III Michigan: Grand Rapids, 1964, p. 43. 

133 As palavras δεσμούς e Χριστῷ estão apresentadas muito afastadas na construção da frase, o que 
dificulta uma interpretação em conjunto. Aqui se discute se as minhas prisões se manifestaram em Cristo, ou sua 
prisão em Cristo se tornou conhecida. Assim a prisão é tida como ligada com Cristo. O primeiro argumento 
entende-se que fosse por causa de Cristo que sua prisão se tornou conhecida. Seu título como prisioneiro por 
causa de Cristo não estava escondido, como se ele fosse um prisioneiro comum. Seu próprio estado como cativo 
proclamou Cristo. Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 14. 

134 A principal referência ao adjetivo é aquilo que é visível à percepção sensorial. Em alguns casos, a 
referência é a percepção de tal maneira que envolve compreensão. Se há uma ênfase no que não foi visto ou o que 
está escondido, ele assume a nuance de "manifestar", "revelar". Em um sentido mais profundo, ocorre no sentido 
de tornar público para que as pessoas possam ver. Cf. BULTMANN, R. e LUHRMANN, D.Φανερóς. In: KITTEL, G.; 
FRIEDRICH, G. [et al] (eds.).  TDNT. Vol. IX Michigan: Grand Rapids, 1964, p. 2-3. 
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considerado uma frase mais previsível, isto é, “por causa de Cristo”, mas em vez disso é 

utilizado ἐν Χριστῷ 135. 

Podemos deduzir, com esta construção ambígua da frase, que Paulo desejava, que os seus 

“irmãos” soubessem que não se tratava apenas do mero fato do seu encarceramento, mas também 

reconhecessem a importância do seu caráter e título como o prisioneiro em nome de Jesus Cristo, 

sendo esse o motivo do avanço do Evangelho. 

O v. 13 revela explicitamente a circunstância que vinha sendo apresentada de uma forma 

velada desde o começo do relatório. A conjunção ὥστε, considerada exegeticamente como a 

força explicativa da cláusula anterior (v. 12), serve como o portal explicativo, governando duas 

cláusulas infinitivas, um no v. 13, outra no v. 14, cada qual explicando de que forma, de como o 

Evangelho vinha avançando. Com isso, a força explicativa, deste termo, considera a noção de 

προκοπὴν (avanço) em duas proposições: 

i) τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς 

πᾶσιν - minhas algemas em Cristo ficaram conhecidas no Pretório e em todo o resto; 

ii) καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου - a maioria dos 

irmãos em Cristo ficaram encorajados pelas minhas algemas. 

 Estas preposições revelam o palco de ação evangelizadora como o “πραιτωρίῳ” e em 

outros lugares (v. 13b) a edificação dos irmãos levando-os a uma maior Evangelização (v. 14a), 

φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι. 

O que o apóstolo destaca, por um lado, que o Evangelho progrediu apesar dos adversários 

e, por outro, sublinha que a adversidade tornou-se instrumento para esse progresso. Com isso, 

longe de provocar simpatia, o apóstolo apresentou um relatório eficaz do seu ministério que 

produziria alegria aos seus leitores. Paulo quer que seus amigos saibam que, felizmente, um 

grupo improvável de pessoas ouviram a mensagem do Evangelho por causa de sua prisão. O 
                                                           

135 A expressão é utilizada 84x no NT, não aparece nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, mas em todo 
corpo paulino, exceto em 2Ts e Tt, além de 3x em 1Pd. Dentre os textos paulinos autênticos, o uso é de 54x. Logo, 
a expressão é reconhecida como sendo tipicamente paulina por transmitir a crença de que Deus opera seus 
propósitos salvíficos mediante o Cristo. De acordo com Konstan e Ramelli o sintagma é ligado, em quase todos os 
casos, ao verbo no interno de uma frase.Cf. KONSTAN, D., and RAMELLI, I. The Syntax of ἐνΧριστῷ in Thessalonians 

4:16. In: Journal of Biblica Literature. Vol. 126. London: SBL, 2007, p. 579-593.  O uso de “ἐν Χριστῷ” aqui reflete a 
forma notável da concepção de Paulo a solidariedade com Cristo. Podemos ser persuadidos a ver nessa escolha 
não um uso excessivo descuidado da frase, mas o reconhecimento de Paulo de que ele está compartilhando dos 
sofrimentos de Cristo. Cf. SEIFRID, M. A. Em Cristo. In: GERALD F. Hawthorne e RALPH P. Martin. (Orgs.). DPC. 2ª 
Ed. São Paulo: Vida Nova; Paulus; Loyola, 2008, p. 452-457. 
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mais interessante, porém, não são os detalhes do seu encarceramento que vem a tona, mas sim as 

ações que ele foi capaz de realizar por causa de sua prisão. Ou seja, ao invés de impedir o 

progresso do Evangelho, como podia se esperar por alguns em Filipos, Paulo afirma que sua 

prisão realmente ajudou a espalhar a consciência de Cristo. 

Primeiramente, a prisão tornou possível para que o πραιτωρίῳ e outros lugares fossem 

expostos ao anúncio da Boa Nova, em se tratando deste, um público improvável. O “ἐν ὅλῳ τῷ 

πραιτωρίῳ136” sendo o palco de ação, apresenta seu significado mais adequado, nesta passagem, 

como o corpo de homens, a guarda pretoriana137, em vez de um lugar. Muitos argumentaram que 

não há provas de que o termo fora usado para significar a sede de um procônsul em uma 

província senatorial, por esta razão, se apresentam os argumentos sobre os lugares previstos que 

poderiam configurar o cenário da carta durante a sua escrita. 

A palavra ὅλῳ torna mais provável que o πραιτωρίῳ seja tomado na acepção mais ampla, 

e a frase τοῖς λοιποῖς πᾶσιν como uma fala popular, ou seja, “os outros além daqueles no 

πραιτωρίῳ”. 

Eles se tornaram conhecidos, não por uma questão simplesmente de notoriedade, mas de 

notoriedade em Cristo, isto é, em conexão com a causa de Cristo – conforme sofrido por amor de 

Cristo –, e, portanto, o Evangelho foi promovido. 

Ainda no v. 13, “καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν” - e todo resto, se impõe como diferente do que 

πραιτωρίῳ significaria. Sua prisão como um cristão tornou-se conhecida para além dos limites do 

πραιτωρίῳ, isto é, a todos os outros além dos πραιτωρίῳ, dos pretorianos. 

                                                           

136 A saudação em Fl 4,22 “οἱ ἐκ τῆς καίσαρος οἰκίας” não poderia acontecer se o apóstolo não estivesse 
mesmo nos presincto de alguma propriedade do império romano. A palavra é também utilizada para denotar 
castelos ou palácios pertencendo a Caesar, ou príncipes (cf. At 23,35) o fato da menção revela que o apostolo está 
sendo vigiado com os guardas pretorianos, mas ao mesmo tempo, ele tem a liberdade para proclamar o 
Evangelho. (Cf. At 28,30). Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, 
p. 14. 

137 O apóstolo estava sob o comando desse corpo de guarda que, se entenda, aliviavam-se uns aos outros 
em montagem de guarda sobre o prisioneiro cujas algemas eram anexas na mão de seu carcereiro por uma 
corrente. Em alusão às suas algemas em Ef 6,20, ele usa a palavra específica para as correntes “ἅλυσις” com 
propriamente correntes. Seu contato com os diferentes membros da guarda em sucessão, é uma hipótese que 
explica a afirmação de que suas correntes (algemas) se tornaram manifesta em toda a guarda. Outra hipótese é 
que Paulo teria manifestado a sua cidadania romana. Que um cidadão romano estivesse preso num quartel de 
cidade do interior, isso sim era notícia. Esse fato e o de esconder a sua qualidade, algo que o teria livrado da 
prisão, teve efeito favorável para o anuncio e progresso do evangelho. Cf. COMBLIN, José. Epístola aos Filipenses, 
p. 31. 
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No v. 14a, se encontra a segunda declaração do fato que revela como o avanço da 

evangelização se deu. Paulo aqui dá um dos motivos da sua famosa expressão: regozijar. Ele 

argumenta que as suas algemas, em vez de intimidar os outros cristãos, incentivaram a maioria 

deles “τοὺς πλείονας”. A proposição τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου138, é 

ambígua, mas revela a atitude dos irmãos frente às circunstâncias. Porém, a ambiguidade do 

segmento gera dúvida respeito a base do estímulo dos ἀδελφῶν139. 

Por meio da aproximação da análise semântica, somos induzidos a pensar em duas 

formas diferentes: no primeiro lugar, pode ser achar que o sintagma “ἐν κυρίῳ”deve ser refletida 

junto com ἀδελφῶν140 e, em segundo lugar, “ἐν κυρίῳ” com πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς. Se for ἐν 

κυρίῳ com πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς, o elemento em que sua confiança e ousadia foi exercida, 

como em “ἐν χριστῷ, ” como pode ser observado no v. 13, em este sentido não há problema, 

mas, por outro lado, o segundo sentido ainda parece mais natural. 

 O contexto é a prisão de Paulo, por isso deve ser pensado que, a prisão em si, é o que 

desperta a confiança como sendo, ela própria, o testemunho prático do poder do Evangelho pela 

qual Paulo está preso, e, portanto, um estímulo para encorajar os irmãos. Essa coragem os leva a 

agir corajosamente “περισσοτέρως τολμᾶν”. São muito mais corajosos “abundantemente 

corajosos”, mantendo sua postura, assim, mais perto com o significado literal do advérbio (cf. 

2Cor 10,2). E, além disso, falam (proclamam) a palavra sem medo (ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν). 

                                                           

138 Aqui, novamente, a construção é ambígua. A questão básica é se "ἐν κυρίῳ" deve ser pensado junto 
com “τῶν ἀδελφῶν” ou com πεποιθότας. Se escolher o primeiro, pode-se traduzir "... a maior parte dos irmãos no 
Senhor, animados pelas minhas prisões,", mas se escolher o seguinte, a tradução seria, “... a maioria dos irmãos, 
confiando no Senhor por causa da minha prisão. O uso de πεποιθότας ἐν κυρίῳ na carta aos Filipenses e em outra 
carta no corpus paulinum favorece menos o uso da frase posterior. (Cf. Rm14, 14; Gal 5,10; Fl 2,24; 3,3; 4,2; 3,14). 
Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 15. 

139 De acordo com esta, ἐν κυρίῳ e o modo da definição da πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς. A base de confiança 
é τοῖς δεσμοῖς e não ἐν κυρίῳ, que marca a natureza e âmbito da confiança.  “τοῖς δεσμοῖς μου” se tomarmos o 
dativo como causal ou instrumental - por, através - não faz nenhuma diferença substancial.ἀδελφῶνἐν κυρίῳnão 
ocorre em nenhum outro lugar.ἐν κυρίῳ parece um acréscimo supérfluo, o sentido parece forçado. Pelas 
“algemas” de Paulo os irmãos tiveram sua confiança no Senhor reforçada. As algemas manifestadas em Cristo. O 
testemunho dado pela sua prisão foi claramente a de prisioneiro de Cristo, e, portanto, tem estimulado a 
confiança em Cristo. Coragem e paciência de Paulo em seu cativeiro tem mexido com a coragem e zelo dos irmãos 
e, provavelmente, têm despertado vergonha em alguns discípulos. Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo 

Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 15. 
140 Essa resulta numa expressão “ἀδελφοὶ ἐν κυρίῳ, ” que não ocorre em nenhum outro lugar; uma 

expressão hápax legomena. 
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O verbo λαλέω141 (falar) utilizado nessa oração subordinada explicativa denota o fato (ato) de 

falar, em vez da substância que é dita. 

3.2. Os dois tipos de pregadores do Evangelho (vv. 15-17) 

15. a) τινὲς μὲνκαὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν,  

      b) τινὲς δὲ καὶ δι’ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν 

16. a) οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι, 

17. a) οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, 

b) οὐχ ἁγνῶς,   

c) οἰόμενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου.  

Paulo descreve uma segunda ação realizada durante e pelo fato de sua prisão (v. 14), 

afirmando que ele tem inspirado outros a falarem sem medo, “ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν. ” Mas 

continua explicando que daqueles que ele inspirou, se identificam dois grupos que proclamam 

Cristo: Aqueles que pregam “δι᾽ εὐδοκίαν” e aqueles que pregam “διὰ φθόνον καὶ ἔριν. ”  

No v. 15, aparecem duas divisões que ampliam o conceito dos irmãos pregadores 

encorajados no versículo anterior. Mas as duas classes aqui mencionadas criam dúvidas se são 

subdivisões dos ἀδελφοὶ ἐν κυρίῳ em v. 14a. Sendo que a primeira conjunção (καί) apresenta 

uma nova classe, fora dos ἀδελφοί, pelo fato de serem estes movidos pelos interesses pessoais. 

Na sua vez, a segunda classe, que é a cláusula τινὲς δὲ καὶ δι’ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν 

κηρύσσουσιν se referiria, tranquilamente aos ἀδελφοί do v. 14. O primeiro grupo pode ser 

identificado com os cristãos anti-Paulinos, dos quais ouvimos tantas vezes nas Epístolas (cf. Rm 

14; 1Cor 3,10; 4,15; 9,1; 2Cor 10,1; 11,1). 

O uso de conjunção e preposição no v. 15 é interessante. A segunda conjunção 

“καί” além de preceder os irmãos hostis, por sua vez também apresenta outro novo motivo, 

diferente do que foi ultimamente mencionado. E é este motivo que diferencia a subdivisão de v. 

15 como ampliando os irmãos em v. 14. A preposição διὰ mostra claramente que estes 
                                                           

141 O significado básico é falar, conversar sem qualquer referência necessária às palavras faladas: 
conversar de modo infantil, emitir sons como animais, balbuciar. Paulo não quereria passar a ideia de que os 
irmãos falavam por falar sem prestar atenção no conteúdo da sua fala, que para ele era mais importante. Mas o 
significado primário é de se pronunciar, nos permite facilmente entender seu uso muito freqüente nos escritores 
sagrados para denotar as expressões pelas quais Deus indica ou dá prova de seu pensamento e e a sua vontade, 
seja imediatamente ou através da instrumentalidade de seus mensageiros anunciar ou pregar a palavra de Deus ou 
a doutrina da salvação.Cf. ROBINSON, Edward. Léxico grego do novo testamento, p. 529-530. 
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pregadores não eram aqueles do v. 14, que foram encorajados pela a situação de Paulo, mas pela 

inveja e porfia. 

A oração τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν (v. 15) contém palavras independentes da 

cláusula anterior e introduz um novo aspecto da condição do Evangelho. Se Paulo inclui aqueles 

que pregam por (διὰ φθόνον καὶ ἔριν) inveja e contenda na πλείονας de v. 14 ou ele os trata 

como uma classe distinta parece evidente que o motivo de inveja e porfia, que se atribui a “τινὲς 

μὲν” não pode ser conciliada com “ἐν κυρίῳ πεποιθότας..., ” nem com a consciência simpática 

através da qual Paulo está aposto para defesa do Evangelho.  Além disso, o καί tem a sua força 

contrastante familiar, e introduz outra classe diferente. Assim, o “τινὲς μὲν” está colocado contra 

o “πλείονας”. 

Pondera-se a quem é destinada a frase τινὲς μὲν; se são eles os “incrédulos” que 

proclamam a palavra a fim de “...θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου” acrescentar estresse na prisão 

de Paulo (v. 17), ou são os judeus que suscitaram controvérsia a cerca do Evangelho a fim de 

refutá-lo. Enquanto “τινὲς μὲν” pode incluir judaizantes, não podem ser limitados a estes. Eles 

podem ser cristãos que tinham ciúme do apóstolo, e que procuravam minimizar a sua influência. 

Pode se imaginar que sem um líder no lugar onde ele estava poderia ter sido fácil para os homens 

ambiciosos obterem certa proeminência a qual se encontrava ameaçada pela presença e 

influência do apóstolo142. 

Em contraste daqueles que proclamam sem amor, o apóstolo utiliza a expressão δι' 

εὐδοκίαν – através da boa vontade.  No v. 16 o apóstolo faz uso da expressão ἐξ ἀγάπης – através 

de amor. Talvez εὐδοκίαν foi usado pela primeira vez, pois fornece um contraste claro da 

motivação egoísta expressa por φθόνον e ἔριν; então, por razões estilísticas, Paulo evita a 

repetição de εὐδοκίαν e fez uso de outra palavra.  

Por mais estranho que possa parecer que a inveja deve ser associada com a pregação de 

Cristo, não cabe dúvida que eles estavam com inveja da influência de Paulo. O sintagma διὰ 

φθόνον καὶ ἔριν mostra claramente que a hostilidade está direcionada a Paulo pessoalmente, 

aonde διὰ vem com a força reveladora que marca a motivação. 

                                                           

142 Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 16. 
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O verbo do v. 15 κηρύσσουσιν143 tem um significado originário de executar o dever de 

um arauto (κῆρυξ), é a palavra padrão do NT para a proclamação do Evangelho. As duas classes 

nos vv. 16-17, de μέν οἱ, οἱ δέ, correspondem a “estes” e “aqueles, ” retomando as do versículo 

anterior, os últimos sendo tratados em primeiro lugar. Estes últimos pregam a Cristo por, ou 

induzidos pelo amor, mas aqueles pregam a Cristo por contenda “ἐξ ἐριθείας”144. Paulo revela o 

motivo pela qual o primeiro grupo como pregando ἐξ ἀγάπης145: por amor “sabendo que fui 

posto para a defesa do Evangelho” (v. 16a). Aqui encontra-se uma expressão periautológico, 

κεῖμαι146.Mas mesmo assim, independentemente dos motivos dos adversários – aqueles que 

pregamἐξ ἐριθείας147 (v. 17a), Paulo está disposto e se alegra apresentando tudo isto como prova 

de seu próprio sucesso. Portanto, centra-se nos acontecimentos de sucesso referentes a sua 

prisão, ao invés do seu sofrimento. 

No v. 17 se encontram dois sintagmas que enfatizam a atitude negativa daqueles que 

pregam com rivalidade. A primeira no v. 17b, é οὐχ ἁγνῶς. O adverbio ἁγνῶς148 evidencia como 

                                                           

143 Κηρύσσουσιν o presente indicativo da 3ª pessoa do plural de verbo κηρύσσω, o qual recorre 61x no 
NT. Da pregação de João Batista (cf. Mt 3,1; Mc 1,4; At 10,37). De pregar as reivindicações da lei mosáica (cf. At 
15,21; Gal 5,2). Confinada ao anúncio preliminar do Evangelho, e não incluindo a instrução contínua ou ensino dos 
fieis, que é expressa por didaskein. Cf. FRIEDRICH. κηρύσσω. In: KITTEL, G.; FRIEDRICH, G. [et al] (eds.). TDNT. Vol 
III. Michigan: Grand Rapids, 1965, p. 697-714. 

144 ἐριθεία deriva de ἐριθεύω, que significa “diarista”. No período helenístico e na LXX não tem a palavra. 
Mas não há importância que a palavra não ocorra no período helenístico, exceto no início do cristianismo. A partir 
de uma confusão de etimologia e uso, a palavra acabou mudando o significado para denotar alguém que está 
preocupado com o ganho e pronto para fazer as coisas apenas por causa do lucro. Cf. BUCHSEL. ἐριθεία. In: KITTEL, 
G.; FRIEDRICH, G. [et al] (eds.). TDNT. Vol II. Michigan: Grand Rapids, 1965, p. 660-661. 

145 Aqueles de boa vontade δι᾽ εὐδοκίαν pregam ἐξ ἀγάπης, isto implica que aqueles que pregam de boa 
vontade reconhecem e aceitam Paulo como κεῖμαιo designado de Deus. 

146 κεῖμαι recorre 24x no NT, κεῖμαι (o nomeado, escolhido, posto) divinamente para pregar o Evangelho.   
O significado é estar posto, designado para alguma coisa, como os trechos de Lc 2,34; 1Ts 3,3 parecem indicar. Cf. 
ROBINSON, Edward. Léxico grego do novo testamento. 2012, p. 496. “The sense used in the NT has a spatial 
reference - to be laid or set - Lc 2,12. 16; Mt 5,14; 28,6”.  Cf. Buchsel. κεῖμαι. In: KITTEL, G.; FRIEDRICH, G. [et al] 
(eds.).  TDNT. Vol. III. Michigan: Grand Rapids, 1965, p. 654. 

147 Os pregadores que proclamavamἐξ ἐριθείας eram negativos contra Paulo, não eram falsos mestres, 
mas sim pregadores crentes que estavam com ciúmes do sucesso de Paulo. O apóstolo não teria tomado nenhum 
prazer em erro doutrinário. Mas como eles estavam pregando a verdade, istoalegrava Paulo em vez de 
desencorajá-lo. Ele não podia aplaudir seus motivos, mas ele podia e se alegrou que o evangelho estava 
progredindo. O vocábulo utilizado para demonstrar essa revalidade de atenção significa ser mercenário, 
venalidade ao lutar por posição como em Tg 3,14. 16; Rm 1,8; 2Co 12,20; Gl 5,20. Cf. ROBINSON, Edward. Léxico 

grego do novo testamento, p. 366. 
148 Significa pureza moral e sinceridade, como em relação a Cristo em 1Jo 3,3; Em 23,10 e assim aplicado à 

pureza de Deus. Exige-se especialmente daqueles que exercem um ofício na comunidade (1Tm 5,22). Em Filipenses 
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os rivais são impuros nas suas motivações, não livres do mal. A segunda no v. 17c é θλῖψιν 

ἐγείρειν que significa elevar ou despertar aflição, demonstra o efeito que eles esperam no 

apóstolo. O último sintagma é surpreendente, tendo em conta o significado original da θλῖψιν149, 

ou seja, a pressão. Eles fariam com que as suas prisões pressionassem mais fortemente. 

Além disso, ao aceitar os pregadores que o hostilizam, Paulo ilustra como ele deixa de 

lado suas necessidades e conquistas para o bem do grupo. Enquanto em outras cartas, Paulo 

apresenta as suas obras como um meio para estabelecer a sua autoridade dentro da comunidade, 

em sua carta aos Filipenses ele ignora suas realizações e se apresenta como um subjugado de 

seus próprios desejos e sentimentos para o bem da comunidade. 

O que é significativo é que os pregadores em Fl 1,14-16 são fieis e não falsos mestres. 

Esse fato faz com que o apóstolo tirasse o foco do conteúdo de suas pregações, e ao invés disso 

ele discursa sobre os seus motivos de pregar o Evangelho O discurso não é característica de 

Paulo, que normalmente descreve seus oponentes com palavras duras, e, de fato, nesta mesma 

carta se refere a seus adversários em Fl 3,2 como cães e maus trabalhadores. Uma vez que Paulo 

se alegra com a pregação do Evangelho de seus oponentes, é provável que este grupo não esteja 

pregando um Evangelho completamente diferente a de Paulo, por exemplo, um Evangelho 

legalista. É bem claro que o conteúdo particular de seu Evangelho é mais importante para Paulo 

do que as suas ambições egoístas. 

3.3 Interrupção “alegre” (v. 18) 

No v. 18 

a) Τί γάρ;  

b)  πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται,  

c) καὶ ἐν τούτῳ χαίρω.  

d) Ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι, 

Nessa interrupção entre o primeiro e a segunda da perícope aparecem orações que podem 

ser vistas como uma rejeição do efeito que os pregadores com motivos negativos pretendem 

                                                                                                                                                                                           
 

1,17, parece ser usado da execução irrepreensível do cargo. Cf. Hauck.ἁγνῶς. In: KITTEL, G.; FRIEDRICH, G. [et al] 
(eds.).  TDNT. Vol. I. Michigan: Grand Rapids, 1964, p. 122. 

149 θλῖψιν é acusativo feminino singular do substantivo θλῖψις (εως, ἡ), do qual recorre 45x no NT. 
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infligir a Paulo. A seção que é uma interrupção, marcando o fim do primeiro bloco e o começo 

do segundo começa com a pergunta retórica Τίγάρ (o que então). Com essa pergunta Paulo 

parece refletir que esta, sendo o caso, como é que ele é afetado, parece buscar o sentimento dele.  

Mas além de uma posição comumente aceita de que Paulo concluiu em última análise, que o 

motivo não é significativo contanto que Χριστὸς καταγγέλλεται, Paulo magnanimamente 

negligencia a mediocridade dos homens ciumentos e regozija.  

A oração principal Χριστὸς καταγγέλλεται (v. 18b) resume a primeira seção, e as demais 

orações lhe estão coordenadas. A oração coordenada sindética explicativa “πλὴν ὅτι παντὶ 

τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ” (só que, de qualquer maneira, na mentira ou na verdade) 

revela a atitude de Paulo acerca dos pregadores cujos motivos pretendem causa-lo sofrimento. 

Com esta frase, Paulo reúne os dois grupos de pregadores num só grupo; pregadores do 

Evangelho. Ele consegue reconciliar, no seu argumento, os dois pólos de pregadores na base do 

Evangelho. Estes homens pregam Cristo. 

A leitura de ὅτι após a πλήν, deixa a expressão um pouco elíptica. Só que, de qualquer 

maneira -παντὶ τρόπῳ-, isto é, a pregação realizada de qualquer motivo, no entanto realizada: ou 

em mentira -εἴτε προφάσει150- com um motivo alheio, como em v. 17, ou em verdade - εἴτε 

ἀληθείᾳ151, - como fazem alegados no v. 16, isto é, na verdade e na sinceridade de espírito, o que 

importa é que Cristo seja proclamado. 

O v. 18c fecha a primeira seção com a oração coordenada sindética conclusiva, καὶ ἐν 

τούτῳ χαίρω (e nisso regozijo) confirma o fato de colocar seus sentimentos em segundo plano. 

No entanto, Paulo entende que a oposição a ele dirigida não feriria o Evangelho já que os 

mesmos adversários o proclamam. 

Paulo continua (v. 18d) com um tempo futuro, Ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι (mas também serei 

feliz [regozijarei]). Essa oração coordenada sindética aditiva demonstra que o argumento ainda 

continua, embora seja ligada aos períodos em 18b e 18c pelo καὶ, o verbo χαρήσομαι antecipa 

mais motivos de alegria do apóstolo. 

A segunda seção (vv. 19-26), o ouvinte leitor compartilha com Paulo os pensamentos 

muito pessoais sobre seu desejo de partir “ἀναλῦσαι” ou permanecer “ἐπιμένειν” com seus 

                                                           

150 Ocorre 7x no NT entre os quais duas vezes nas cartas Paulinas autênticas. 
151 Ocorre 109x no NT, mas só uma vez na carta aos Filipenses, na perícope estudada. 
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destinatários para oferecer apoio e orientação sobre a melhor forma de honrar o Senhor através 

do seu desenvolvimento espiritual. O dilema do apóstolo, o de escolher entre a vida e a morte, 

nestes versículos é notável e envolvente. A utilização retórica do seu dilema serve como um 

poderoso instrumento encorajador aos filipenses. Primeiramente porque a decisão do remetente 

querer continuar com eles é consoladora, mas no segundo lugar, o efeito pragmático do discurso 

do dilema é o seu poder didático aos filipenses como um manual altruísta e espiritual. 

No argumento deliberativo de Paulo sobre escolha entre a vida e a morte, sobre o que é 

melhor para ele e sobre o que é necessário para a congregação, ele apresenta um exemplo 

convincente de quem está deixando de lado seus próprios interesses para o bem dos outros.  

3.4 Despojamento de Paulo (vv. 19-20) 

19 a) οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν 

b) διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως 

c) καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ 

20 a) κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου, ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι 

b) ἀλλ’ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ, ὡς πάντοτε, καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ 

σώματί μου, 

c) εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου. 

O período abre-se com uma oração principal demonstrando a sua convicção, οἶδα (sei). O 

γάρ no 19a introduz uma explicação da confirmação e assim, abrindo o seu discurso sobre seus 

sentimentos pessoais na segunda seção. 

É a convicção de Paulo de que “τοῦτό” (isto) irá resultar em sua salvação. O Pronome 

demonstrativo na proposição tem a função de indicar o que irá resultar para a salvação de Paulo. 

A sua indicação não é futurista, mas fala das coisas mencionadas anteriormente. Mas a questão 

de fundo é, a referência no τοῦτο. Com que situação o apóstolo se refere com este termo e quais 

são implicações do uso de. Pode se pensar em três possibilidades: 

Primeiro, pode-se dizer que Paulo se refere as circunstâncias (ὅτι τὰ κατ’ em 12c) 

aflitivas nas quais o apóstolo foi colocado. Em segundo lugar, pode-se sugerir que se refere à 

pregação v. 17 de Cristo por inveja e contenda, e com a finalidade de acrescentar a aflição e 

problemas do apóstolo. Esse tipo de pregação, em vez de θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου, 

acrescentar sofrimento ao apóstolo, deve contribuir para a salvação dele. Em terceiro lugar, pode 



78 
 
 

se acreditar que a alusão a pregação do Evangelho até a sua maior proliferação seria o motivo da 

sua salvação (vv. 13.14). Ou ainda, em quarto lugar, que simplesmente se refere ao sentimento 

do versículo anterior ao qual o apóstolo se refere. Nesse versículo, ele diz-lhes que, Cristo foi 

proclamado, seja qual for o motivo do pregador. Deixando entender que era o Evangelho em que 

ele mesmo acreditava e pregava, e isto deve emitir em sua felicidade. Referindo-se no estado de 

espírito descrito no versículo anterior, que a sua alegria é que Cristo proclamado, seja qual for o 

motivo (18b e 18c). 

Afirmação do apóstolo no v. 18c sobre a sua alegria futura baseia-se no resultado 

esperado. Ele sente uma alegria por estar diante de uma importante fonte de todas as bênçãos, a 

sua salvação. Τοῦτο, entendido como um total de acontecimentos, isto é: a sua prisão, a pregação 

hostil de seus inimigos, e a sua alegria irão, no final, resultar na sua σωτηρίαν “salvação”.  

A oração coordenada sindética explicativa no segmento 19b γὰρ ὅτι τοῦτό μοι 

ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν contém elementos interessantes: a primeira é o verbo no futuro do 

indicativo na voz média ἀποβήσεται (virá ser, será), e a segunda, o substantivo no acusativo 

feminino singular σωτηρίαν (salvação). Pergunta se, então, que tipo de salvação o apóstolo 

pretendia alcançar152. 

Continua a proposição nos segmentos 19c e 19d onde ele conta não com apoio das 

orações de seus amigos (διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως153), mas também a ajuda do Espírito de Cristo 

“ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ”. Aqui Paulo praticamente pede intercessão. 

Na primeira chamada de ajuda se encontra o substantivo δεήσεως154 (orações). O uso do 

artigo definido τῆς parece implicar a convicção de que eles costumavam orar por ele. No 

                                                           

152 Neste caso, “σωτηρία” pode implicar vários significados: Pode significar segurança, caso em que Paulo 
está dizendo que ele será libertado da prisão. Mas isso confunde principalmente porque o apóstolo continua 
dizendo que ele não pode ter certeza se ele vai viver ou morrer. Pode significar asua salvação no julgamento final. 
cf.  ROBINSON, Edward. Léxico grego do novo testamento, p. 888. 

153 Este trecho junto com alguns textos mostra que Paulo acreditava na eficácia de súplicas- que as 
súplicas de seus amigos trariam bênção para ele. O seu despojamento faz com que seu estatuto como apóstolo 
não o elevasse acima das necessidades de intercessão (cf. 1Ts 5,25; 2Ts 3,1-2; Rm 15,30-32) 

154 Ocorre 18x, 12 nas cartas paulinas autênticas, sendo 4x na carta aos Filipenses 1,4(2); 1,19;4,6. “in NT, 
it always has the sense of (to ask) or (to seek) as the context may determine. It thus comes to be used for requests 
to God and therefore for “to pray,” “prayer,” “petition.” cf. GREEVEN, Heinrich. δεoμαι, δεήσiς. In: KITTEL, G.; 
FRIEDRICH, G. [et al] (eds.). TDNT. Vol. II. Michigan: Grand Rapids, 1965, p. 40-41. 
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segundo lugar Paulo invoca o apoio do Espírito de Jesus Cristo155. A construção da proposição 

confunde o entendimento da frase: o ἐπιχορηγίας (apoio) emanaria do Espírito de Cristo, ou é o 

Espírito que seria o apoio. 

No v. 20, a preposição κατά na proposição (κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου, ὅτι 

ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι “De acordo com a minha expectativa e esperança, que em nada serei 

envergonhado”) está em conexão com οἶδα γάρ em 19a, versículo anterior. Οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό 

μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν “Sei que isto será para mim a salvação ” baseia-se, ou melhor, é de 

acordo com “κατά” a “minha expectativa e esperança”. Os dois substantivos, ἀποκαραδοκία156 e 

ἐλπίς157, têm significados bastante similares. Em toda esta situação Paulo tem uma expectativa e 

uma esperança.  

A cláusula seguinte fala do objeto pessoal da esperança do apóstolo, Ὅτι ἐν οὐδενὶ 

αἰσχυνθήσομαι “que em nada serei envergonhado”. A conjunção ὅτι introduz o objeto da 

esperança, mas com o outro ponto de vista da expectativa e esperança remete vagamente para o 

versículo anterior, pois o apóstolo diz, ἐν οὐδενί, “em nada”. O adjetivo pronominal οὐδενί é 

neutro, e não se refere tanto aos filipenses, como se ele estivesse dizendo, que em nenhum deles 

ela será envergonhado, ou naqueles que pregam Cristo. Será envergonhado - αἰσχυνθήσομαι158 - 

é dada a força do passivo. 

O verbo αἰσχυνθήσομαι está em contraste com ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν. Ele sentiu-se 

seguro de que nem nesta esperança nem em qualquer outra ele deveria ter vergonha. Seu estado 

de espírito era tal que nenhuma emoção de vergonha poderia o atingir. Este estado de espírito lhe 

aparece no tom positivo da oração em 20b “ἀλλ ἐν πάσῃ παῤῥησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν 
                                                           

155 “A frase τοῦ πνεύματος ᾿ιησοῦ χριστοῦ” é encontrado somente nessa seção. Espírito de Cristo ocorre 
em Rm 8,9 e em 1Pe 1,11. 

156 A palavra que ele usa para expectativa é muito intensa e incomum; ninguém a usa antes de Paulo e ele 
pode muito bem ter inventado o mesmo, substantivo ἀποκαραδοκία é encontrada também em Rm 8,19. Cf. 
DELLING. ἀποκαραδοκία. In: KITTEL, G.; FRIEDRICH, G. [et al] (eds.). TDNT. Vol. I. Michigan: Grand Rapids, 1964, p. 
393. 

157 ἐλπίδα é o nominativo singular feminino do substantivo ἐλπίς, o qual recorre 51x no NT e 25x nos 
escritos paulinos autênticos. A esperança na Sagrada Escritura hebraica é apresentada como uma confissão de 
confiança nas promessas de Deus no próprio Deus (cf. Jr 31,31-34; Ez 36,37) O período intertestamentário mantém 
a sua esperança em Deus. Com a vinda de Cristo, aquilo que era esperança se torna realidade; juntamente com a 
fé e a caridade, Paulo apresenta a esperança com virtudes características do cristão. Nesse trecho que em que 
Paulo expressa o desejo da sua salvação reflete a expectativa confiante nas ações salvíficas pela segunda vinda 
gloriosa de Cristo. (Cf. HOFFMANN, E. ἐλπίς. In: COEHEN, Lothar e BROWN, Colin. (Orgs.). DITNT. Vol. II. Trad. 
Gordon Chown. São Paulo: Vida Nova, 2000, p. 705-711. 

158 ROBINSON, Edward. Léxico grego do novo testamento, p. 23. 
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μεγαλυνθήσεται χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, ” (mas com toda a ousadia, como sempre e agora, 

Cristo será engrandecido no meu corpo). É interessante notar que εν πάσῃ está em antítese à ἐν 

οὐδενί. Ele não será envergonhado em nada, isto se reflete também no fato de que Cristo será 

glorificado εν πάσῃ παῤῥησίᾳ159 (em toda ousadia). O sintagma ὡς πάντοτε καὶ νῦν (como 

sempre e agora), revela que ele já foi corajoso no passado, em crises que haviam passado, e 

como tinha sido antes, seria o mesmo agora καὶ νῦν. 

É uma clausula bem construída que tem como objetivo deixar brilhar a primazia de 

Cristo: 

a   ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι – em nada serei envergonhado 

b    ὡς πάντοτε – como sempre 

b’  καὶ νῦν – e agora 

a’  ἐν πάσῃ μεγαλυνθήσεται χριστὸς – em tudo […] Cristo será magnificado 

O verbo usado μεγαλύνω160 significa tornar ou declarar grande, e muitas vezes usado no 

sentido de louvor como uma expressão laudatória da grandeza divina. 

Continuando na mesma cláusula 20b aparece uma expressão peculiar (αἰσχυνθήσομαι 

χριστὸς) ἐν τῷ σώματί μου161. Se esperaria que o apóstolo usasse “em mim” e não ἐν τῷ σώματί 

μου. Isto chama atenção para uso paulino da palavra σώματί162. A peculiaridade de ἐν τῷ σώματί 

μου, encontra significado a expressão seguinte “εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου” pela vida ou pela 

morte. 

Entende-se que vida e morte são ambas os predicados do corpo, portanto, ele diz, em meu 

corpo. A expressão εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου garante que tudo será o mesmo, se ele viver 

ou morrer. O engrandecimento de Cristo é garantido em qualquer alternativa. Paulo parece 

insinuar que aconteça o que acontecer, a glorificação de Cristo, o maior objetivo, é garantida. 

Qualquer eventualidade pode acontecer das duas formas, mas existe apenas um resultado. 

                                                           

159 A abertura à vida apostólica implica ousadia e destemor, sem cobrir o rosto. Cf. SCHLIER, Heinrich. 
παῤῥησίᾳ. In: KITTEL, G.; FRIEDRICH, G. [et al] (eds.).  TDNT. Vol. V. Michigan: Grand Rapids, 1965, p. 883. 

160 Μεγαλύνω é o futuro do indicativo da voz passiva, 3ª pessoa do singular do verbo μεγαλύνω, o qual 
recorre 8x no NT e, além desta perícope, o verbo aparece somente uma segunda vez nas cartas autênticas 
paulinas: 2Cor 10,15. 

161 (Cristo será engradecido) em meu corpo – tradução da análise. 
162 Σώματί o dativo neutro singular do substantivo σῶμα que o corre 142x no NT. 
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3.5 Discurso do dilema da escolha (vv. 21-24) 

21 a)  Ἐμοὶ γὰρ, τὸ ζῆν Χριστὸς   

b)  καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 

22 a) εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, 

b) καὶ τί αἱρήσομαι   

c) οὐ γνωρίζω.  

23 a) συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, 

b) τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι 

c) καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ [γὰρ] μᾶλλον κρεῖσσον 

24 a) τὸ δὲ ἐπιμένειν [ἐν] τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι’ ὑμᾶς. - 

O sintagma no 21a Ἐμοὶ γὰρ (para mim) no segmento introdutório é enfático em que a 

partícula γὰρ introduz a demonstração de confirmação. Não é autoafirmação, no entanto, a frase 

revela certa afirmação da experiência pessoal no que acredita. Com esta frase, Paulo está sendo 

muito pessoal em dar a sua própria visão de vida e com isto ele parece persuadir os filipenses a 

imitá-lo163. 

O v. 21 amplia o pensamento de v. 20b onde o apóstolo declara que pela vida ou pela 

morte “Cristo será engrandecido no meu corpo”. As formas verbais escolhidas, o verbo ζῆν 

(viver) no infinitivo ativo e ἀποθανεῖν (morrer) no aoristo, indicam que tanto viver como morrer, 

realidades tão marcantes, encontram significados em Cristo. 

As duas proposições formam um paralelismo sintético: 

τὸ ζῆν Χριστὸς “Viver é Cristo,” essa declaração pode se comparar com Gal 2,20. A 

declaração enxuta faz entender que ele não tem nenhum outro pensamento de vida sem Cristo.  

καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος e morrer é lucro164 (ganho). Pode ser entendida como a 

consumação da união com Cristo que seria a escolha pessoal do apóstolo (cf. Col 3,4; 2Cor 5,1-

8). 

O pensamento de Paulo transmite uma perspectiva de que é singularmente focada em 

trazer honra a Cristo em todas as coisas. As palavras marcantes nessa oração coordenada 

                                                           

163 cf. Fl 3,17;1Cor 11,1; 4,16; 1Th 1,6; 2Th 3,9; Hb 13,7; 2Tm 3,10-11. 
164 Paulo começa a questionar se ele escolherá viver ou morrer. Para ele, a morte é preferível apenas 

porque ele estará unido a Cristo. Escolher entre a vida e a morte é difícil porque Paulo de fato valoriza o significado 
de sua vida no serviço de Cristo e seu povo. 
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sindética alternativa - τὸ ζῆν Χριστὸς, καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος “viver é Cristo e morrer é lucro” 

- simboliza a vida de Paulo desde o caminho de Damasco (cf. Fl 3,12). Cristo se tornou a busca 

singular de sua vida. Muito do que isto significa para Paulo, ele revela no trecho em Fl 3,4-14.  

No v. 22 encontra-seo período termina com a oração principal da seção pequenaοὐ 

γνωρίζω (não sei).  Se o viver na carne, εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, esta é para mim fruto de trabalho 

τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, estas palavras formam o deslocamento da cláusula condicional, e 

antecipa a pergunta em 22b cuja resposta é [οὐ] γνωρίζω165 “não sei, ” deixa claro que o apóstolo 

está pressionado entre as duas possibilidades de escolha.  

Mas o interessante é o uso do τοῦτο que na sua vez direciona a atenção para “ζῇν, ” como 

o principal ou único assunto de que está para ser afirmado. O sentido primário é a introdução de 

uma novidade para ser considerada. O que ele tinha dito antes que a morte seria lucro para ele (v. 

21) não está no centro de atenção, pois agora diz, εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκίτοῦτό μοι καρπὸς ἔργου. 

E por isso ele está no dilema do que escolher, por isso ele conclui οὐ γνωρίζω. 

O sintagma τὸ ζῆν ἐν σαρκί, (o viver na carne) traz uma novidade de expressão depois do 

uso da expressão τὸ ζῆν Χριστὸς (viver [é] Cristo), mas o σαρκί166 aqui não se refere ao 

significado que se tem como “humanidade caída” encontrado em Rm 7,18; 7,5, mas significa a 

vida física como é implicado em 2Cor 10,3; Gal 2,20; 1Pe 4,2. 

Em uma bela construção em orações alternativas e condicionais se encontram dois 

substantivos ambos no nominativo: καρπὸς167 fruto e κέρδος168 ganho. O viver na carne é 

καρπὸς, mas morrer e estar com Cristo é κέρδος. Pode-se observar que καρπός parece ser 

consequência de κέρδος, o último é o ganho final e positivo; a outra é o fruto do serviço 

apostólico na vida presente. O apóstolo está pronto para κέρδος, mas ele pode colher um pouco 

mais do καρπός. 

                                                           

165 O uso no NT do termo corresponde ao da LXX. Muitas vezes ocorre é o sentido secular (1Cor 12,3; 15,1; 
Col 4,7.9). O sentido “to know," “to perceive," é encontrado so no NT (Fl 1,22). Cf. BULTMANN, Rudolf. γινώσκω, 
γινώσις, επιγινώσκω, επιγινώσις. In: KITTEL, G.; FRIEDRICH, G. [et al] (eds.).TDNT. Vol. I. Michigan: Grand Rapids, 
1964, p. 718.  

166 σαρκί, o dativo feminino singular de σάρξ , significando a sua humanidade, o seu ser como um todo. Cf. 
ROBINSON, Edward. Léxico grego do Novo Testamento, p. 826. 

167 καρπὸς nominativo masculino singular e ocorre 66x no NT, e leva o significado de resultado, fruto, 
lucro, vantagem. Cf. HAUCK,Friedrich. καρπὸς. In: KITTEL, G.; FRIEDRICH, G. [et al] (eds.). TDNT. Vol. III.  Michigan: 
Grand Rapids, 1965, p. 614-616. 

168 Κέρδος, o nominativo neutro singular que recorre somente 3x no NT: 2x na carta aos Filipenses e uma 
vez em Tito. Significa ganho, lucro. Cf. ROBINSON, Edward. Léxico grego do novo testamento, p. 499. 
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O período καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω169 “e o que escolherei, não sei” é interessante, 

pois ele não somente revela a dificuldade do apóstolo na sua escolha, mas especialmente que ele 

até pensa em escolher sendo que a sua condição na prisão é imprevisível. Porém, pode se dizer 

que Paulo parece insinuar que, se for certo de que a sua continuação de viver é mais fecunda para 

a Igreja, então ele não vai mais dizer nada da sua preferência pessoal e não declarará a sua 

escolha. O verbo αἱρέω170, escolher usado no futuro do indicativo da primeira pessoa singular 

indica a incerteza do apóstolo do seu futuro quando é pensando junto com a oração principal do 

período, οὐ γνωρίζω (não sei). 

A proposição no v. 23 revela a pressão do apóstolo entre as duas possibilidades de 

escolha, συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο “estou encurralado mesmo entre os dois. ” 

A preposição ἐκ traz a ideia de contraste na decisão envolvida em οὐ γνωρίζω v. 22. O 

sintagma “ἐκ τῶν δύο” faz referência ao que já foi mencionado, isto é, τὸ ζῇν e τὸ ἀποθανεῖν e 

não aquilo que segue. O verbo συνέχομαι171 no presente do indicativo em voz passiva revela o 

sentimento de pressão que o apóstolo tem de ambos os lados, uma perplexidade que o manteve 

indeciso. 

Mesmo não tomando a decisão, Paulo deixa claro o seu desejo pessoal que na oração 

coordenada sindética explicativa 23b está no verbo aoristo ἀναλῦσαι172 (partir). O desejo pessoal 

                                                           

169 A afirmação de que a morte seria ganho, Paulo aborda sua difícil decisão entre escolher a vida a fim de 
permanecer com os filipenses, ea morte, para estar com Cristo. Existem argumentos que discutem a questão de 
que Paulo revelou a sua cidadania romana e ao fazê-lo garantiu a sua libertação da prisão. Esta proposta é 
importante porque, ao invés de interpretar a decisão de Paulo entre a vida ea morte como uma ação que ele 
realizou para os filipenses, ajuda a interpretar as declarações de Paulo como uma defesa da decisão que ele já fez, 
afirmando sua cidadania e liberdade. A decisão de Paulo de afirmar sua cidadania pode ter causado fricção com 
alguns que o acusaram de covardia e deixou claro que a verdadeira vocação para um discípulo de Cristo e um 
apóstolo da Cruz era o martírio. Cf. BARTH, Gerhard. A carta aos filipenses, p. 7-8; MURPHY O’Connor, Jerome. 
Paulo: biografia crítica, p. 128-131. 

170 Tomar ou capturar, por exemplo, uma cidade ou um acampamento. No NT, é usado para significar 
escolher ou preferir como acontece em 2Ts 2,13; Hb 11,25 e em Fl 1,22 a frase “καὶ τίαἱρήσομαιοὐγνωρίζω, ” 
indica que Paulo não sabe o que escolher entre a vida e a morte.Cf. ROBINSON, Edward. Léxico grego do novo 

testamento, p. 21. 
171 Συνέχομαι presente do indicativo da primeira pessoa do singular do verbo συνέχω no qual recorre 12x 

no NT, 2x nas cartas paulinas autênticas: 2Cor 5,14 e Fl 1,23. 
172 O verbo ἀναλῦσαι, ἀναλύω significa desatar, desfazer, partir, e depois enfaticamente partir da vida, 

como é em 2Tm 4,6. A metáfora de Paulo aqui é a militar, sair do acampamento. Também se compara com o uso 
em 2Cor 5,1, onde a metáfora é colocar a tenda. Alguns preferem a imagem náutica onde o navio parte para águas 
profundas; mas as circunstâncias de Paulo sugerem naturalmente figuras militares, o que é um pouco estranho, no 
caso de alguém tão familiarizado com o mar, metáforas marítimas são raras em seus escritos. Há um em 1Tm 1,19, 
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do apóstolo é por ele declarado o melhor (πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον), pois o colocaria em 

união com Cristo (καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι)173. Estar com Cristo é mesmo muito melhor para o 

apóstolo - πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον. Essa seria a decisão pessoal e referencial de Paulo. 

Talvez o fato te querer estar com Cristo faz com que o apóstolo usasse essas expressões 

cumulativas que parecem ter redundâncias. Alguns paralelos em 2Cor 4,17. 

No v. 24 se encontra a oração que demonstra o despojamento do apóstolo a cerca do 

desejo pessoal que seria a escolha μᾶλλον κρεῖσσον. Numa oração adversativa o apóstolo supera 

o desejo pessoal em v. 24, mas permanecer na carne é mais necessário - por causa de vos (τὸ δὲ 

ἐπιμένειν [ἐν] τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι’ ὑμᾶς)174. Permanecer em carne ἐπιμένειν τῇ σαρκί 

estaria em contraste com desejo lucrativo do partir - “τὸ ἀποθανεῖν κέρδος”. A conjunção δὲ 

nesse pensamento coloca seus leitores em forte oposição a si mesmos e seus desejos pessoais. δἰ 

ὑμᾶς - por causa de vos, é ἀναγκαιότερον175 (necessário), enquanto partir e estar com Cristo é  

κρεῖσσον176 (melhor). A força comparativa se destaca pela palavra que o apóstolo utiliza para 

esta finalidade. 

Após estas declarações, Paulo conclui aludindo que os filipenses estão necessitando da 

sua presença τὸ δὲ ἐπιμένειν [ἐν] τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι’ ὑμᾶς (cf. Fl 1,24). O apóstolo diz 

que a partida é melhor e ficar seria muito necessário; sendo isto (partir) o melhor para si, e aquilo 

(ficar) o mais necessário para as comunidades. A forma de pensamento é alterada. O κρεῖσσον, 

fazendo referência a si mesmo, não é repetida em referência a seus fieis. O melhor para Paulo é a 

sua partida, o necessário para os filipenses é a sua permanência com eles. 

                                                                                                                                                                                           
 

daqueles que “quanto à fé naufragaram, ” em Ef 4,14 “jogou como que por ondas e suportado por qualquer 
vento”. Cf. ROBINSON, Edward. Léxico grego do novo testamento, p. 59-60. 

173 A expressão καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι encontra paralelos em 2Cor 5,6.8; At 7,59; 1Ts 4,14.17. 
174 Se compara com versículos em Jo 16,7; At 20,29-31 
175 ἀναγκαῖος ocorre 8x com significados que variam pouco em: At 10,24; At 13,46; 1Cor 12,22; 2Cor 9,5; 

Fl 1,24; Fl 2,25; Tit 3,14; Hb 8,3; (ἀναγκαῖος do ἀνάγκη). As necessidades indispensáveis de irmãos cristãos, 
compulsório. O vocábulo descreve o que obriga ou faz algo necessário. O que é indispensável e urgente, que não 
se pode prescindir, como em Atos 10,24, descreve aqueles que são íntimos (amigos, parentes). Cf. ROBINSON, 
Edward. Léxico grego do novo testamento, p. 54. 

176 κρεῖσσον um adjetivo comparativo que ocorre 4x no NT, todas nas cartas paulinas autênticas (1Cor 
7,38; 11,17; Fl 1,23; Hb 6,9). O adjetivo o significado de “mais forte, excelente”. Cf. ROBINSON, Edward. Léxico 

grego do novo testamento, p. 517-518. 
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O sintagma ἐπιμένειν [ἐν] τῇ σαρκὶ177 mostra a escolha necessária do apóstolo, que 

significa permanecer ἐπιμένειν178 na carne. Mas parece que o desejo pessoal do apóstolo se 

encontra no lado da morte enquanto a obrigação, tendo em vista as reivindicações de outros, 

encontra-se no lado da vida. A dificuldade do apóstolo não era entre viver neste mundo e viver 

no céu, entre estes dois não há comparação, mas entre servir a Cristo neste mundo e desfrutá-lo 

em outro. Não entre duas coisas más, mas entre duas coisas boas; viver para Cristo e estar com 

ele. Era necessário que Paulo permanecesse, talvez pelo fato de conhecer a sutileza dos falsos 

apóstolos, os lobos. Era necessário reforçá-los e outras igrejas a fé de Cristo (cf. At 20,29).179 

A disposição de Paulo para permanecer para ajudar ἀδελφοί é a marca de um homem 

espiritual que manifesta um altruísmo de alguém que abre mão do seu próprio conforto e desejos 

para satisfazer as necessidades de outras pessoas. Ele trata do “céu e a terra” na ótica da sua 

ajuda aos outros. Assim, mesmo enquanto ele sinceramente desejava estar com Cristo, ele viu a 

necessidade de permanecer e ajudar seus fieis no crescimento em Cristo. 

Mas a ideia de κρεῖσσον “melhor” é aprofundada em ἀναγκαιότερον “mais necessário”, e 

é assim a mais palpável incorporação que de algum modo deu fundamento à confissão dele nos 

seguintes versículos. 

3.6 A escolha decisiva pelo progresso dos filipenses (vv. 25-26) 

25 a) καὶ τοῦτο πεποιθὼς 

b) οἶδα ὅτι μενῶ   

c) καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 

26 a) ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας 

πάλιν πρὸς ὑμᾶς 

A oração aditiva καὶ τοῦτο πεποιθὼς (e convencido disso), faz referência ao v. 24, onde o 

apóstolo fala da necessidade de permanecer por causa dos seus leitores. 

                                                           

177 Existe um paralelo em Col 1,23, e também é comparada com a expressão em Rm 6,1; 11,22.23.  
178 ἐπιμένω é uma forma fortalecida deμένωque significa permanecer, continuar, residir, ficar parado (em 

um lugar com uma pessoa). A adição do prefixo preposicionalepi (sobre) dá a força de aderência ou persistência e, 
portanto, uma estadia mais prolongada. Assim, a idéia da frase "permanecer na carne" é manter-se ou agarrar-se a 
esta vida no corpo. Cf. ROBINSON, Edward. Léxico grego do novo testamento, p. 352. 

179 Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 20. 
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Essa última parte da narratio mostra que Paulo chegou a firme convicção, e o verbo 

usado, πεποιθὼς, o perfeito particípio ativo do verboπείθω (persuadir), usado 6x nesta epístola 

(1,6.14.25; 2,24; 3,3.4) fala dessa convicção de Paulo. O resultado de um processo de 

deliberação do assunto na mente do apóstolo até que ele foi convencido de que era necessário por 

causa dos filipenses a sua permanência. 

A oração principal é o verbo οἶδα180 usado no sintagma οἶδα ὅτι μενῶ (sei que fico) 

mantém o seu significado normal, embora o objeto conhecido seja algo com uma existência 

futurista. Com οἶδα, neste caso, Paulo faz alusão ao seu próprio futuro, mas em relação ao 

προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως (progresso e alegria da fé) de seus irmãos. Isso significaria o 

avanço através do fortalecimento da fé e a alegria. Tudo isso seria possível com a παραμενῶ 

(permanência) entre eles. 

Para expressar a ideia da sua permanência, o apóstolo usa dois verbos, primeiro μενῶ e 

depois παραμενῶ181. Παραμενῶ é literalmente permanecer perto ou continuar próximo. A 

preposição “para” significa ao lado do qual salienta o lugar onde Paulo permanece; bem ao lado 

deles182. 

O efeito da sua permanência com eles é captado na frase εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ 

χαρὰν τῆς πίστεως. Tanto προκοπὴν como χαρὰν183 governam τῆς πίστεως que é o genitivo 

subjetivo.  É a fé deles que deve avançar por conta de sua presença entre eles e por conta de sua 

alegria. 

Embora Paulo estivesse escrevendo de uma cela de prisão, ele estava certo de que não 

importava o que aconteceria com ele. Porém a convicção da sua permanência com eles indica 

uma confiança em Deus. Àquele que seria glorificado, independentemente do resultado da 

situação de Paulo.  

A oração adverbial final v. 26 pela conjunção ἵνα (para que) elenca a razão da sua 

permanecia com eles e a frase deixa claro que isso se dá pelo καύχημα ὑμῶν (orgulho vosso). A 

                                                           

180 O verbo οἶδα (perfeito do indicativo ativo), recorre 319x no NT. "It appears that he speaks of knowing 
intuitively". Cf. SEESEMANN, Heinrich. οἶδα. In: KITTEL, G.; GEORFFREY, W. B. [et al] (eds.). TDNT. Vol. V. Michigan: 
Grand Rapids, 1965, p. 116-119. 

181 παραμενῶ, futuro do indicativo ativo, primeira pessoa do singular; ocorre 4x no NT. 3x nas cartas 
autênticas de Paulo e em Tiago. 

182 Cf. ROBINSON, Edward. Léxico grego do novo testamento, p. 693. 
183 O substantivo χαρὰ se encontra 59x no NT, sendo 3x na carta aos Filipenses. 
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razão contém o segmento Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ que se confunde pela conjunção nas duas 

frases ἐν Χριστῷ, e ἐν ἐμοὶ. Pode-se perguntar o que seria a causa de alegria dos filipenses. Se 

Cristo é concebido como o elemento em que a questão de alegria cresce e abunda, então a alegria 

dos filipenses é uma que evolui de dentro da esfera da vida em Cristo. Só naquele a quem o viver 

é Cristo, e Paulo é um exemplo. 

A razão de tudo isto é (ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς) em mim pela minha 

volta entre vós. A preposição διὰ põe toda confusão em perspectiva. O sintagma διὰ τῆς ἐμῆς 

παρουσίας (pela minha vinda), mostra o uso do substantivo παρουσίας184 como o motivo de 

περισσεύῃ185. 

O orgulho deles “τὸ καύχημα ὑμῶν” se daria no fato de que Paulo seja poupado para ir e 

vê-los novamente, assim eles teriam nele motivos para se orgulhar Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ou seja, 

eles seriam capazes de olhar para Paulo e ver nele um exemplo brilhante de como, através de 

Cristo, um homem pode enfrentar o pior sem medo. 

A conclusão (v. 26) demonstra o comportamento apropriado do apóstolo que escolhe o 

melhor para a comunidade independente do seu próprio desejo. O retorno do prisioneiro 

libertado a Filipos seria um benefício incalculável. Forneceria a ocasião para lições mais 

profundas e prolongadas sobre o cristianismo, de modo que sua fé poderia avançar e sua alegria 

pudesse ser ressuscitada. 

  

                                                           

184 παρουσίας é o genitivo feminino singular do substantivoπαρουσία, (o qual provém do verbo) o 
vocábulo recorre 24x no NT e 11x nos escritos paulino autênticos e possui uma variedade de significados: 
presença, bens, chegada, vinda, estar presente. O substantivo é empregado numa linguagem técnica para 
evidenciar a presença de Paulo mais uma vez entre filipenses. cf. BRAUMANN, G. παρουσία. In: DITNT. 2. Ed. São 
Paulo: Vida Nova, 2008, p. 1745-1756. 

185 O verbo περισσεύῃ, o presente do subjunctivo ativo deπερισσεύω no qual ocorre 39x no NT e 3x na 
carta aos Filipenses (1,9.26; 4,12 e 18) indica abundância ou ultrapassar o limite, ir além. Cf. ROBINSON, Edward. 
Léxico grego do Novo Testamento, p. 724. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE HERMENÊUTICO-TEOLÓGICA DA PERIAUTOLOGIA EM FL 1,12-26 

 

Introdução 
Este capítulo tem o objetivo de demonstrar que o recurso de periautologia no trecho 

epistolar de Fl 1,12-26 é uma exposição do fruto do agir divino em Paulo. O tom de alegria que 

permeia toda carta, é apresentado como um refrão de uma maneira reafirmada reiteradamente.186 

A alegria de Paulo emerge como uma instrução catequética, expressão do seu estar em 

Cristo, viver em Cristo, ter sido alcançado por Deus por meio de Cristo. Paulo manifesta a 

alegria pela obra que Deus realizou nele. E deseja ardentemente que os filipenses experimentem 

a mesma realidade. Por isso, o apóstolo fala: “sede meus imitadores” (3,17). O que Paulo 

apresenta como exemplar e que deve ser imitado pelos fiéis é a obra que Cristo realizou nele 

(3,7-11). De fato, para Paulo a existência do crente, e seu próprio existir, consiste em ser achado 

em Cristo (3,9b), sendo alimentado pelo conhecimento da ressurreição, tendo comunhão com 

seus sofrimentos (paixão e morte), na confiante expectativa da glorificação no mesmo Senhor.  

O capítulo busca a finalidade da dimensão retórica da periautologia, apresenta conexões 

que a perícope possui com as outras partes da carta aos Filipenses e tratará as consequências 

teológicas, para compreensão do discipulado, a partir da descrição do recurso amplamente 

aplicado pelo apóstolo. Finalmente, expondo propriamente Paulo como a obra prima, fruto 

daobra de Deus, que se coloca como testemunho da sua própria salvação. Em uma seção 

especial, o capitulo apresentará o estudo da retórica de periautologia na perícope e exibirá a 

pragmática do texto. 

A narrativa autobiográfica de Fl 1,12-26 contém expressões e temas que são cruciais na 

exortação de Paulo à imitação de si no seguimento do Cristo. Esses temas podem ser resumidos 

como proclamação, parousia e humildade em serviço. Estes constituiriam a forma e a estrutura 

de uma autêntica comunidade que vive o verdadeiro Evangelho. Os fiéis em Filipos podem criar 

este novo conjunto de relações através de sua conduta em humildade. Eles aprendem essa 

conduta imitando o exemplo que têm em Paulo, Cristo e outros que o apóstolo apresenta 
                                                           

186 BIANCHINI, Francesco. L'elogio di sé in Cristo: l'utilizzo della periautologia nel contesto di Filippesi 3,1- 

4,1, p. 200. 
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periautologicamente. Sua humildade se manifesta ao colocar as preocupações e necessidades do 

próximo acima das suas e não se achar como superior aos demais. Essa atitude deve ser a força 

guia das ações dos filipenses.  

Dentro de sua retórica de autoelogio está o chamado exortando a disposição dos seus 

leitores para suportar sofrimento e perseguição como consequência do verdadeiro seguimento no 

verdadeiro caminho da cruz. Isso também é algo que eles imitariam a partir do exemplo de 

Paulo, Cristo e os outros que Paulo recomenda. Uma vez que, o sofrimento é consequência de 

amor e de fidelidade ao seguimento de Cristo, os fiéis são convidados para imitar os exemplos 

“que caminham de acordo com os modelos que vocês têm em nós, ”187 daqueles que perseveram 

na face do sofrimento. 

1. A análise do recurso da periautologia em Fl 1,12-26 

A perícope de Fl 1,12-26 foi chamada de relatório da situação pessoal do apóstolo, neste 

trecho ele se apresenta de um estilo “autobiográfico”. Nela se encontra várias expressões 

periautológicas de todos os tipos, sendo que é o apóstolo se dirigindo, na primeira pessoa do 

singular, aos seus fiéis amigos em Filipos, empregando pronomes pessoais, verbos na primeira 

pessoa do singular, e títulos em expressões para o seu público alvo. 

A análise semântica revela o uso amplo dos pronomes pessoais na perícope. Um bom 

númerodos pronomes pessoais na perícope remetem à situação de Paulo “em algemas”.  O 

primeiro é o ἐμὲ no sintagma em 12c τὰ κατ’ ἐμὲ, revela que é Paulo que está sofrendo os 

acontecimentos. O pronome “μου” no sintagma em 13a τοὺς δεσμούς μου, explicando sobre a 

mesma circunstância. Encontram-se outros pronomes pessoais devidamente repetidos em v. 14 

no sintagma τοῖς δεσμοῖς μου para reger o dativo; no v. 17; o sintagma em v. 19 ὅτι τοῦτό μοι 

mais uma vez revela o uso do pronome pessoal que expressa uma situação que para Paulo o 

levaria a salvação. No v. 20 os sintagmas ἐλπίδα μου (minha esperança), σώματί μου (meu 

corpo) revelam como o apóstolo se apresenta tanto material como espiritualmente na sua escrita 

aos filipenses. No v. 21 se encontra uma declaração de uma convicção característica de vida, 

Ἐμοὶ (viver cristo; morrer lucro). O v. 22 continua a declaração da convicção em uma expressão 

pessoal: τοῦτό μοι (para mim). A proposição no v. 26 ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς 

                                                           

187 A tradução nossa de Fl 3,7. 



90 
 
 

ὑμᾶς (em mim pela minha vinda entre vós), como em outros usos mencionados, o pronome 

apresenta a figura de Paulo como alguém consciente do seu status. 

Periautologia na perícope pareceria declarações hortatóricas, porém os pronomes 

pessoais mudam nos versículos finais da perícope e tratam da segunda pessoa do plural, 

referindo aos seus destinatários. O sintagma no v. 19 διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως (pelas suas orações) 

não só demonstra a humildade em recomendar a intercessão dos filipenses, mas também 

demonstra o fato de que seus destinatários são estimados por ele. A oração em v. 24; permanecer 

na carne é mais necessário por causa de vós (δι’ ὑμᾶς), do mesmo modo exibe a importância dos 

filipenses tanto quanto que até influencia a escolha pessoal do apóstolo. O pronome na segunda 

pessoa plural expressa fortemente essa ligação emocional entre Paulo e o grupo receptor da carta.  

A oração coordenada sindética aditiva no v. 25 καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν 

προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως (e continuo com todos vós, para vossos progresso e alegria de 

vossa fé) contém três pronomes pessoais na segunda pessoa do plural, assinalando os filipenses, 

numa proposição que assegura e conforta os filipenses. No v. 26 se localizam os dois sintagmas 

significativas no estudo dos pronomes pessoais na perícope: a primeira, ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν 

περισσεύῃ (para que orgulho vosso aumente...), e ainda no mesmo versículo, διὰ τῆς ἐμῆς 

παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς (pela minha volta entre vós). O estudo, entretanto, observa que 

enquanto Paulo fala autorreferencialmente, o seu objetivo é a exaltação e progresso do outro. O 

outro pode ser entendido como o Evangelho e os filipenses. 

A locução exordial da perícope em v. 12, Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς (...que vocês saibam) 

prenuncia o objetivo de Paulo. Nessa oração subordinada objetiva direta, situa-se o único 

pronome pessoal na segunda pessoa plural da primeira seção da perícope. O pronome este 

configura os filipenses na exposição do apóstolo no seu investido relatório sobre a sua situação 

pessoal. Os filipenses estariam em perspectiva para compreender corretamente a situação de 

Paulo. 

Além de pronomes pessoais, Paulo utiliza verbos na primeira pessoa do singular. O 

primeiro verbo chave – βούλομαι (quero, desejo), no v. 12, estudado na primeira parte da análise 

semântica, anuncia o objetivo pessoal e básico do apóstolo na perícope: que os filipenses tomam 

conhecimento e compreendam a situação dele.  

O verbo - κεῖμαι (nomeado ou posto) no v. 16, é um dos mais periautológicos de Paulo 

na carta aos Filipenses. O verbo ocorre 24x no NT e 5x nas cartas autênticas de Paulo. O seu 
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significado é variado188. No v. 16 o verbo significa ser posto, colocado ou de uma forma 

metafórica – deitado. A proposição οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου 

κεῖμαι, (estes por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho), faz referência aos 

irmãos que pregam com amor sabendo do status de Paulo como um posto para a defesa do 

Evangelho. A oração evidencia, pela escolha do verbo, como Paulo considera a si mesmo: o 

defensor do Evangelho pelo fato de ser posto (nomeado). 

O verbo χαίρω – (regozijo) e χαρήσομαι (regozijarei) no v. 18 mostra o estado de ânimo 

do apóstolo. O verbo χαίρω é empregado junto com o substantivo feminino χαρά (alegria). 

Alegria foi tida, por alguns, como o tema matriz que define a carta aos Filipenses189. Paulo é um 

apóstolo feliz que regozija e ele exorta seus destinatários a tomarem parte com ele na sua alegria. 

Na introdução da carta o apóstolo revela que suplica pelos filipenses com alegria (cf. Fl 1,4). O 

substantivo χαρά que aparece 59x no NT, é utilizado 5x na carta aos Filipenses, no qual aparece 

só uma vez na perícope do nosso estudo em v. 25. É de notar que o fragmento εἰς τὴν ὑμῶν 

προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως (para vossos progresso e alegria de vossa fé), faz referência aos 

filipenses. A única vez que o substantivo χαρά aparece em Fl 1,12-26, o apóstolo se dirige aos 

filipenses. Paulo se apresenta como um apóstolo feliz e quer o mesmo para os seus amigos em 

Filipos. 

No v. 19 o verbo (sei) οἶδα aparece na primeira pessoa do singular na oração principal do 

período, e é repetido no v. 25 também na oração principal do período. Em v. 19, Paulo refere-se, 

a saber, que τοῦτό190 (as circunstâncias dele) resultarão em sua salvação. O saber do apóstolo nos 

vv. 19.25 se alicerça sobre a confiança que ele tomava como espiritualmente inspirada.191 

Entretanto o apóstolo usa outro verbo no v. 22 [...] γνωρίζω (“não” sei) na oração principal do 

período. Ele se apresenta como não saber o que escolher. É notável que, nessa perícope Paulo 

                                                           

188 Seu uso é muito variado, o sentido básico é deitar-se, jazer, reclinar-se. A palavra não é comum no LXX. 
Em NT, geralmente tem o sentido espacial de deitar-se ou estar colocado ou ajustado, ou de pessoas, estar 
designado, ou posto. O seu uso aparece em Lc 2,12, 16; Mt 5,14; 28,6; Ap 4,2; Fl 1,1. cf. BUCHSEL, Friedrich. κεῖμαι. 
In: KITTEL, G.; FRIEDRICH, G. [et al] (eds.). TDNT. Vol. III. Michigan: Grand Rapids, 1965, p. 654. 

189 De acordo com Champlin, o tema de alegria aparece de maneira mais pronunciada nesta epistola do 
que em qualquer outro dos escritos Paulino. Isto parece estranho em consideração das circunstâncias adversas sob 
as quais a carta foi redigida. Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por 

versículo, p. 4. 
190 Com o pronome demonstrativo τοῦτό, Paulo faz referência a situação pessoal dele que resultaria na 

sua salvação. 
191 Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 17. 
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usa o verbo οἶδα, no positivo, para assuntos que não seriam de competência dele, e o verbo 

γνωρίζω, no negativo, para assuntos que caberia responder no afirmativo. O apóstolo não declara 

a sua preferência, uma postura apresentada com o verbo escolher αἱρέω192 que no v. 22 aparece 

no futuro do indicativo, voz media - αἱρήσομαι (escolherei).   

O verbo [...] αἰσχυνθήσομαι (“em nada” serei envergonhado) no v. 20, embora esteja na 

voz passiva, intensifica em si o recurso de periautologia de Paulo na carta aos Filipenses. O 

verbo, apesar de que o corra 5x no NT193, encontra paralelos em 2Cor 7,14; 9,4;10,8, pode se 

comparar também com as citações extraídas de Rm 9,33 e 1Pd 2,6. É uma situação aonde “Paulo 

confiava muito que na hora de provação, a confiança que ele sentia e professava como capaz de 

fazer tudo, por intermédio de Cristo, que o fortalecia (Fl 4,13), não redundaria em vergonhoso 

fracasso”194. Do comportamento pessoal na sua situação à sua esperança em Cristo e fidelidade 

ao verdadeiro Evangelho, Paulo se apresenta como um exemplar. 

Συνέχομαι (estou pressionado) o verbo na primeira pessoa singular – presente do 

indicativo da voz média ou passiva do συνέχω (pressiono) no v. 23 é outro verbo que apresenta 

periautologia do apóstolo. Conforme analisado no estudo da semântica o verbo ocorre 12x no 

NT no qual uma vez na carta aos Filipenses. Paulo se sente espremido entre as duas coisas um do 

qual ele devia escolher. O fato de Paulo estar em dilema se da na realidade do conteúdo da 

escolha. Em um lado estaria a possibilidade de partir e estar com Cristo e em outro lado a 

alternativa de permanecer com os filipenses para que ele os ajude no crescimento na fé. 

No v. 25 se encontra os verbos μένω (fico) e παραμένω (permaneço) os dois no presente 

do indicativo ativo, primeira pessoa singular. Paulo traz um sentido figurado aqui significando 

“continuar a viver, ” decorrente do seu dilema no que escolher. “A ideia de Paulo era de 

continuar a viver, visando o benefício espiritual dos crentes, é algo que o contexto demonstra”195. 

2. Análise pragmática 
A análise pragmática discute os contextos dos filipenses que teriam inspirado a escrita da 

perícope. 

                                                           

192 Ocorre 3x no NT: Hb 11,25; 2Ts 2,13 e no v.22 da perícope estudada. 
193 Ocorre em Lc 16,3; 2Cor 10,8; Fl 1,20; 1Pt 4,16; 1Jo 2,28. 
194 Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 18. 
195 Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 20. 
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2.1 O contexto de amizade entre Paulo e os filipenses 

A carta está repleta de sinais de preocupações um pelo outro, de um lado o remetente, de 

outro lado o recipiente. Esta linguagem de preocupação mostra uma amizade profundamente 

enraizada, como é claramente manifestada desde o início da epístola (cf. Fl 1,3-4.7.8). Esta 

relação existia desde a fundação da igreja, se demonstra no momento da escrita da carta, e pode 

se considerar que a manutenção dessa amizade fosse uma das motivações para sua escrita. Que 

os filipenses têm conotações de amizade não pode ser negado, mas também é difícil pincelar um 

único tema ou uma única razão como responsável pelo motivo da escrita. 

A carta aos Filipenses mostra que houve uma comunicação constante entre Paulo e a 

comunidade em Filipos. O apóstolo, assim como a comunidade, estava preocupado com a prisão 

e suas implicações. Nesta perspectiva, ambos os lados devem ter tentado as medidas possíveis 

para amenizar o sofrimento e a preocupação um do outro. Enquanto Paulo tentava tranquilizar os 

seus amigos, por meio de uma carta, relatando que a situação dele era vantajosa. Por outro lado, 

os filipenses lhe enviaram um emissário com o auxílio. Esta amizade e preocupação mostram a 

ansiedade dos filipenses. Talvez os filipenses já soubessem dos perigos que Paulo 

potencialmente iria sofrer com as autoridades. 

 O subsídio monetário é sempre tido como a conjuntura que provocou a escrita da carta. 

O donativo era um sinal claro da relação pessoal e profunda entre Paulo e a igreja em Filipos. A 

seção em Fl 1,12-26 também196 responde a esta generosidade que os filipenses tinham enviado. 

A resposta de Paulo, extraída de Fl 1,12-26, vem envolvida em discursos informativos e 

exortativos, que tanto respondiam à ansiedade dos filipenses de querer saber do apóstolo, como 

também ele aproveitou para passar o seu ensinamento. Na carta aos Filipenses, há, em intervalos 

específicos, estilos que podem passar por autobiografia, que informa aos leitores da sua situação 

e desejos. Três vezes isso ocorre em seções principais: sobre suas circunstâncias (Fl 1,12-26); a 

respeito de sua experiência da salvação (Fl 3,1-14); e sobre o donativo da igreja (Fl 4,10-20). Em 

cada caso, as experiências de Paulo tornaram-se um veículo eficaz para comunicar suas 

preocupações197. 

                                                           

196 A resposta direta à ajuda dos filipenses se encontra em Fl 4,10-20. 
197 Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 3. 
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2.2 O contexto do verdadeiro Evangelho 

Decorre na carta aos Filipenses tons intratextuais que revelam que alguns tinham perdido 

seu senso de alegria198 cristã e foram tentados a abandonar sua fé199. Paulo, por sua vez, utiliza a 

sua situação pessoal para tratar de resolver este impasse. O movimento interno do relatório do 

apóstolo revela que deve ter havido alguns que acreditavam que Paulo não devia mais ser 

suportado, aqueles que, pregando o Evangelho, queriam aumentar o sofrimento dele (cf. Fl 1,17) 

pregando com motivos (οὐχ ἁγνῶς) impuros. Os filipenses estavam enfrentando adversidades 

também. Ele deixa a entender que os motivos que levam à proclamação do Evangelho podem ser 

confusos e até mesmo destituídos da verdadeira dignidade, mas o que importa é a essência do 

anúncio (v. 18). E mais uma vez ele pondera que qualquer que fosse o veredito legal da corte, 

seu alvo era glorificar a Cristo. A atitude de Paulo em relação ao resultado de seu julgamento é 

de perfeita submissão ao glorificado (v. 20).  

Os fiéis de Filipos estavam experimentando uma falta de unidade e muitos deles tinham 

perdido a sua confiança na manutenção da sua confissão cristã. Consequentemente, Paulo 

respondeu para persuadi-los a permanecer firmes e perseverantes200. 

Paulo tinha experiência de como as divisões afetavam a obra do Evangelho. A igreja 

dividida certamente pesava ao apóstolo. Embora ele não reclamasse em sua carta, e, por 

conseguinte, apontasse os aspectos positivos da situação, obviamente a desunião o preocupava. 

Uma explicação de suas circunstâncias forneceu uma maneira natural e fácil para incentivar os 

filipenses nas qualidades que ele viu faltando onde se encontrava preso. Assim, a descrição da 

sua situação serviu para antecipar o seu ponto de vista aos leitores. Certamente eles iriam se 

comportar de forma diferente da igreja na descrição. 

A prisão do fundador e mestre da comunidade só poderia reprimir o interesse no 

Evangelho e aumentar as suas angústias. Por meio de uma virada irônica de eventos, no entanto, 

Paulo os informa que o seu ministério não foi limitado pela sua prisão, mas que esta tornou-se 

um benefício para o avanço do Evangelho. Esta virada irônica de eventos serviu tanto para 

prender a atenção do público alvo e especialmente salientar a primazia do Evangelho. 

                                                           

198 A estes o apóstolo repete a seu refrão “alegrai-vos”. 
199 A estes o apóstolo reitera a importância de viver como cidadãos do Céu. 
200 Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 3. 
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A persuasão de Paulo quando escreve a carta aos seus companheiros cristãos, com quem 

tem uma profunda amizade, serve para animá-los a anunciar e viver o Evangelho que eles 

haviam recebido na fundação da igreja. Fl 1,12-26 é demarcada por considerações retóricas. 

Paulo parece, em primeiro lugar, tranquilizar os filipenses ao informá-los que a sua prisão e 

possível execução são para o avanço do Evangelho e em segundo lugar (cf. Fl 1,18-26), informa-

os de que suas adversidades irão resultar em sua salvação. Estas afirmações são destinadas a 

assegurar aos filipenses que sua situação pessoal resulta no progresso do Evangelho e é, portanto, 

razão para alegria intensa e não preocupação. Essa fala tranquilizante tenta garantir uma resposta 

positiva e funcional a uma situação em que os filipenses estavam enfrentando sérios problemas 

concernentes ao Evangelho. 

O campo de ação missionária do apóstolo é por ele descrito como sendo o palácio e todos 

os demais lugares, em todo o pretório. Paulo reconhece de uma forma irônica a contribuição de 

dois tipos de pregadores, alguns de má e outros de boa vontade. O reconhecimento retórico se 

destaca como uma reação magnânima à rivalidade. 

3. Exploração do recurso da periautologia nas conexões entre Fl 1,12-26 e o conjunto 
da carta aos Filipenses 

O debate sobre a integridade da carta aos Filipenses revelou que há razões para concluir 

que a mesma é uma composição de bilhetes ou cartas escritas em momentos diferentes. Mesmo 

assim, não existe nenhuma dúvida do fato de que os filipenses eram os destinatários. Por esta 

razão queremos acreditar que existem conexões entre a perícope do nosso estudo e o resto do 

conjunto da carta aos Filipenses trilhando a nossa pesquisa na via do recurso da periautologia. 

3.1 Periautologia na proclamação e na vivência do verdadeiro Evangelho 

Evangelho é um substantivo tipicamente paulino. No NT há 76 ocorrências, das quais 60 

vezes em Paulo201. O apóstolo apresenta e faz uso desse vocábulo que denota boa nova em 

pontos estratégicos com um propósito catequético forte. A força do Evangelho conforme 

anunciado por Paulo exige uma radicalidade e por isso apresenta um aspecto da sua novidade. 

O evangelho de Paulo era novo no sentido de ter o seu foco em Jesus, o Cristo. Era 

novo no sentido de ter recebido seu enfoque mais nítido na morte e ressurreição de 

                                                           

201 9x na carta aos Filipenses. 
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Cristo como aquilo que fornece a chance decisiva de salvação. Era novo no sentido 

de entender sua dinâmica (o Espírito) pela referência a Cristo...202. 

Na passagem de Fl 3,8-12 “que se baseia na ideia de participar da ressurreição e do 

sofrimento de Cristo por causa da relação dos fiéis com ele”203.  Este trecho se trata do 

Evangelho da cruz. 

A conexão entre Fl 1,27-30 e a perícope estudada revela o cerne da pesquisa. O motor 

que propulsiona Paulo, como a análise pôde revelar na narrativa de Fl 1,12-26, é defender e 

confirmar o Evangelho (cf. Fl 1,7), promover o Evangelho (cf. Fl 1,12) e a defesa do Evangelho 

(cf. Fl 1,16). Ele escreve esta carta para agradecer os filipenses por sua parceria no Evangelho 

(cf. Fl 1,5) desde os primeiros dias de seu “conhecimento com o Evangelho” (cf. Fl 4,15). Seu 

primeiro e abrangente imperativo para os filipenses é que eles vivam como cidadãos de uma 

maneira digna do Evangelho de Cristo, unidos pela fé do Evangelho (cf. Fl 1,27).  

A maior recomendação que Paulo dá a seus cooperadores é que eles “serviram comigo na 

obra do Evangelho” (cf. Fl 2,22) e “contenderam ao meu lado na causa do Evangelho” (cf. Fl 

4,3). O Evangelho de Cristo ocupa o primeiro lugar na missão de Paulo e é expressa nas suas 

cartas, na carta aos Filipenses e explicitamente na perícope do nosso estudo. 

Paulo exorta aos seus destinatários para que vivam uma vida digna do Evangelho de 

Cristo (cf. Fl 1,27-30). A feroz oposição e a perseguição ameaçavam um seguimento verdadeiro. 

Sendo que Paulo sofria pelas mesmas adversidades, ele sabia que os filipenses também 

enfrentavam a oposição feroz das autoridades romanas por seu compromisso com o Evangelho 

de Cristo. No contexto de execução iminente e de perseguição hostil, Paulo chama a igreja a uma 

proclamação sem medo do Evangelho com o encorajamento de que até mesmo sua prisão 

realmente serviu para promover o Evangelho, mesmo entre toda a guarda do palácio.  

Ele apresenta os irmãos que proclamam o Evangelho sem medo (τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ 

[...] ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν) cf. Fl 1,14 retoricamente como ímpeto aos irmãos em Filipos. O 

testemunho corajoso do Evangelho de Jesus trouxe alguns membros pouco prováveis à igreja, os 

da casa do Imperador (cf. Fl 4,22). Os filipenses em Cristo cumprem sua missão e vivem como 

cidadãos do céu (cf. Fl 3,20), isto é, de uma maneira digna do Evangelho de Cristo.  

                                                           

202 DUNN, James D.G. A nova perspectiva sobre Paulo. Santo André: Academia Cristã, 2011, p. 384. 
203 McGRATH, A.E. Cruz, Teologia da. In: GERALD F. Hawthorne e RALPH P. Martin. (orgs.). DPC. 2ª Ed. 

Paulo: Edições Loyola, 2008, p. 360. 
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Este Evangelho de Cristo tem relevância especial para os destinatários em uma colônia 

romana. Para permanecer firmes no Evangelho de Cristo contra o contexto civil da cidade, não 

era fácil naquela altura. Eles precisavam adorar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador acima 

de todos os poderes terrenos (cf. Fl 2,6-11). Além disso, Evangelho de Cristo chega muito além 

de um contraste entre Cristo e o imperador romano. A atitude de Paulo deixa claro que não 

importa que poderes terrenos possam opor-se a eles, os cristãos em todo lado são chamados a 

viver de uma maneira digna do Evangelho.  

Quando o apóstolo termina a sua deliberação de querer visitá-los no final, para o 

progresso da fé deles, torna se claro de que viver de acordo com o Evangelho é um processo de 

aprendizagem dos valores superior de Jesus Cristo e é algo apreendido por Ele e por Ele mesmo 

proposto como conquista (cf. Fl 3,12). 

3.2 Periautologia na situação familiar e na perseguição. 

A carta aos Filipenses é um escrito familiar endereçado aos ἀδελφοί204.A carta em 

questão revela que Paulo se preocupa com os filipenses e se demonstra um verdadeiro irmão para 

eles. A conotação familiar do texto é manifestada ao afirmar a identidade dos filipenses como 

“filhos de Deus” (cf. Fl 2,15) e faz frequentemente referência a eles como irmãos. Com essa 

retórica, o quadro familiar é completo: em 12a, a nossa perícope apresenta os ἀδελφοί (os 

filipenses), e em 14a, é apresentado os ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ (os irmãos no senhor que estão perto 

do lugar aonde Paulo se encontra encarcerado).  

A epístola, estilisticamente como uma carta de família, comunica notícias como se o 

estivesse fazendo em um contexto de família. Notícias sobre a prisão de Paulo, o sofrimento 

sofrido por causa de Cristo, a doença de Epafrodito (cf. Fl 2,26), o plano para enviar Timóteo (cf. 
                                                           

204 Este termo que se traduz por irmãos é usado por Paulo aproximadamente 133 vezes em suas cartas 
para expressar a sua íntima relação pessoal com outros cristãos com a base em sua nova relação familiar em 
Cristo. Isto pode ser visto em Rom 1,13; 1Co 1,10; 2Cor 1,8; Gl 3,15; Ef 6,23; Fl 1,12.14; 2,25; 3,1.13.17; 4,1.8.21, 
Col 1,2; 1 Tess 1,4; 2 Tess 1,3; Flm 1. Ele é usado nove vezes só na carta aos Filipenses, e mesmo - se não usado 
sarcasticamente - inclui aqueles que tentaram provocar problemas para o apóstolo enquanto ele estava em 
algemas (cf. Fl 1,14-15). Assim, todo aquele que é um cristão genuíno é um irmão na família, embora muitos 
"irmãos" não agem como deveriam. O termo em si, provavelmente, vem da herança judaica de Paulo, embora para 
ele exprima a relação distintiva que existe entre aqueles que estão em Cristo. Uma vez que todos são "filhos de 
Deus pela fé" (Gálatas 3,26-28), somos, portanto, "irmãos" por novo nascimento em uma nova família. Além disso, 
deve-se ressaltar que o termo "irmãos" no versículo 12 inclui, sem dúvida, também as mulheres cristãs. Cf. VON 
SODEN, Hans Heinrich. ἀδελφóς. In: KITTEL, G.; BROMILEY, G. W. [et al] (eds.). TDNT. Vol. I. Michigan: Grand 
Rapids, 1964, p. 144-146. 
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Fl 2,19), e a sua intenção da visita do apóstolo, são todos os tipos de informações compartilhadas 

entre irmãos e familiares. O apelo de Paulo para as irmãs que estão em conflito, para “ser da 

mesma mente” (cf. Fl 4,2), vem de sua preocupação pela unidade na “família”. Em Fl 2,14-15 

Paulo recomenda a unidade através de uma exortação retórica que apela por um argumento 

pouco convencional sobre uma geração distorcida. Nas suas palavras, o apóstolo demonstra que 

o aspecto da família na missão de Deus, depende da sua unidade uns com os outros. É essa a 

mesma unidade que ele demonstra na sua solidariedade para com os filipenses em todos os 

aspectos.205 

3.2.1 A situação dos “ἀδελφοί” em Filipos e “τὰ κατ’ ἐμὲ” de Paulo 

No relato da perícope Fl 1,12-26, o apóstolo fala da sua circunstância. De acordo com 

análise semântica feita no capítulo anterior, foi atestado que a expressão “τὰ κατ’ ἐμὲ”remetia a 

situação do apóstolo na prisão, emδεσμοiς. Suas provocações podem assumir muitas formas, 

incluindo sofrimento através da perseguição e aflição que é uma proposta em renunciar aos 

próprios desejos por causa de necessidades dos outros. Paulo apresenta esta atitude de uma forma 

que enfatiza o propósito de criar o novo conjunto de relações comunitárias quando discute a 

necessidade de unidade dentro das comunidades.  

Os irmãos em Filipos precisam criar esse novo estilo de relacionamento para formar uma 

comunidade unificada na qual todos possam estar juntos. Ao terem entre eles uma carta que 

informa e apresenta a humildade que veem no exemplo de Paulo e Cristo, eles ajudarão a edificar 

a comunidade. Esta unidade é crucial por duas razões. Primeiro, ajuda os filipenses a suportar o 

sofrimento que é um pré-requisito necessário para ser um discípulo de Cristo. Segundo, é 

necessário porque, para Paulo, a salvação, que é o objetivo de sua autoapresentação, é um evento 

comunal. 

A imitação é o objetivo geral do recurso da periautologia e ilustra o que se espera para 

salvação de todos. Se os filipenses esperam alcançar esse objetivo, devem adotar a atitude de 

humildade que veem no exemplo de Paulo. Como consequência de sua própria imitação, 

alcançarão a plenitude da salvação na parousia. Paulo quer enfatizar que a salvação de todos os 

crentes está em jogo. Aqueles que não seguem o exemplo que têm em Paulo põem em perigo a 

                                                           

205 Cf. BARBAGLIO, Giuseppe. As cartas de Paulo (II), p. 353-354. 
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sua própria salvação, e potencialmente a salvação dos outros. Portanto, é crucial que os crentes 

imitem o exemplo da humildade, criem uma comunidade unificada e ajudem a construir outros 

crentes, para que na parousia todos os crentes compartilhem a salvação. 

3.3 Periautologia no exemplo supremo de autoesvaziamento de Cristo (Fl 2,1-11) 

O trecho de Filipenses comumente chamado de “O hino cristológico” (cf. Fl 2,6-11), é 

apresentado por Paulo de uma forma artística, pois revela algo do despojamento de Paulo206. O 

conteúdo do Evangelho é a boa notícia de que Jesus, o Cristo despojado, é o Senhor humilde. 

Pulsando com louvor pela humildade e exaltação do Jesus Cristo, o hino é tido sempre como o 

coração da carta. Este hino expressa em linguagem elevada e lírica a narrativa de Cristo e de sua 

glória pre-encarnada, ao louvor universal dele como Senhor para a glória de Deus Pai (cf. Fl 

2,10-11). O caminho desta pessoa divina é marcado por sua humilde obediência como servo 

humano até a morte na cruz. Consequentemente, Deus exaltou-o dando-lhe o nome de “Senhor” 

(vv. 9.11) para que toda a criação o adorasse como o soberano supremo acima de todos os 

soberanos terrenos (v. 10)207.  

A carta aos Filipenses foi recebida em uma comunidade cuja sociedade tinha culto e 

adoração ao imperador como a religião oficial. O hino cristológico entraria em choque com todas 

as práticas no império. Porém a igreja em Filipos é chamada pelo hino a expressar sua adoração a 

Jesus Cristo como Senhor em seu humilde serviço uns aos outros (cf. Fl 2,1-5). O Escritor da 

carta aos Filipenses se apresenta como aquele que faz sua escolha em função dos outros e não em 

base a seu próprio desejo. 

Na perícope Fl 1,12-26, Paulo se apresenta como um despojado que quer viver para fins 

de poder servir seus irmãos a crescerem na fé (vv. 25-26). O apóstolo é marcado pelo Evangelho 

tanto que ele não escolha o que ele deseja, mas o que é necessário para seus irmãos filipenses (cf. 

Fl 1,23-25). 

                                                           

206 Cf. BIANCHINI, Francesco. L'elogio di sé in Cristo: l'utilizzo della periautologia nel contesto di Filippesi 

3,1- 4,1, p. 230-236. 
207 Cf. HAWTHORNE, G. F. Carta aos Filipenses. In: GERALD F. Hawthorne e RALPH P. Martin. (orgs.). DPC. 

2ª Ed. São Paulo: Edições Loyola, 2008, p. 563. 
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3.4 Periautologia na parceria e na comunhão 

Em frente a oposição, Paulo tinha parceiros e colaboradores na missão. Alguns, como 

Epafrodito, ele tinha em grande estimação. O estudo revela que de uma forma interessante, a 

adversidade fazia com que a obra de evangelização valer apena. Havia aqueles cuja rivalidade 

não feria o conteúdo da palavra. A estes o apóstolo não se preocupava conquanto a palavra foi 

proclamada.  

Um dos principais propósitos desta carta é transformar a experiência da parceria, entre 

Paulo e os seus leitores, à luz da vida em Cristo. O tipo de parceria beneficiada por Paulo e pelos 

filipenses no Evangelho (cf. Fl 1,5) é antes de tudo sua estreita associação como amigos que 

compartilhavam uma fé comum no Evangelho. Essa parceria é formada pela participação mútua 

nos benefícios do Evangelho desenvolvidos em uma coragem para promover a proclamação do 

mesmo. A parceria de Paulo e os filipenses na obra de proclamação tem uma conotação especial, 

ela tem a sua essência em Cristo. A parceria dos filipenses na apropriação e na difusão do 

Evangelho enchia Paulo de gratidão e alegria sempre que pensava neles (cf. Fl 1,4). A partir 

disso, pode se pensar que o propósito principal da carta era expressar sua gratidão à igreja em 

Filipos por sua parceria com ele no avanço do Evangelho. 

3.4.1 Os irmãos que pregam ἐξ ἀγάπης 

A periautologia estudada na perícope também engloba os irmãos que pregam o 

Evangelho com amor. Paulo apresenta os ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ que pregam com amor (cf. vv. 14a e 

16a), estes colaboram com ele, na obra da evangelização, no lugar aonde ele se encontra 

encarcerado. Estes que pregam com entusiasmo refletem também os irmãos em Filipos que são 

solidários com Paulo tanto materialmente (cf. Fl 4,10-20) como espiritualmente (cf. Fl 1,19). 

A situação de encarceramento de Paulo não só redundou na proliferação do Evangelho 

nos lugares pouco prováveis (cf. Fl 1,13), mas também animou os irmãos que, implicitamente 

como conta no texto, não tinha coragem de anunciar a palavra anteriormente (cf. Fl 1,14). Estes, 

que hora eram tímidos, pregam com muito amor em parceria com Paulo. Referindo-se ao fato, 

Paulo leva a entender que tudo isto foi possível por causa das circunstâncias em que ele se 

encontrava. 
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3.4.2 Os irmãos que pregam οὐχ ἁγνῶς 

Em contraste dos irmãos que pregavam com amor, o apóstolo discute os que eram 

contrario a isto. “Aqueles opositores de Paulo aumentavam propositadamente suas aflições, 

enquanto não podia ele defender nem a si mesmo e nem a igreja.” 208 Estes opositores não tinham 

motivos puros, “pois o reconhecimento da missão de Paulo, por parte de seus amigos, era 

contrabalançado pelas maliciosas imaginações de seus inimigos”.209 O que preocupava mais o 

apóstolo é a adversidade em Filipos. Paulo usa uma linguagem muito forte para repreendê-los 

(cf. Fl 3,1-4) 

Na seção de Fl 3,1-4, o apóstolo faz a similar distinção que fez no Fl 1,15-17 entre os 

irmãos que pregam com bons motivos e contra aqueles que pregam com motivos ruins. Enquanto 

os oponentes são mutiladores da carne, os irmãos fiéis são a verdadeira circuncisão. Aqueles que 

são a verdadeira circuncisão são a comunidade unida que serve ao Espírito de Deus e se 

vangloriam em Cristo. Essa distinção que Paulo estabelece demonstra a classificação que ele faz 

em Fl 3,17-21 para mostrar como aqueles que possuem a verdadeira fé e vivem de acordo com o 

Evangelho, diferem dos inimigos. 

A proposta de vida dos opositores em Fl 3,1-4, mostra como Paulo contrasta a harmonia 

da comunidade e a rivalidade. Ele enfatiza a necessidade de unidade em face da oposição, a fim 

de salvaguardar a salvação dos filipenses.  

Com um propósito que se baseia no Evangelho, Paulo é forte em advertir os filipenses 

contra os adversários. Ele quer salvaguardar os filipenses da influência negativa dos opositores. 

Os oponentes, através de suas atitudes egoístas, ameaçam trazer desunião para a comunidade. 

Paulo mais uma vez chama a atenção para os oponentes a quem ele se dirigiu em Fl 1,27-30 para 

que os irmãos em Filipos possam estar atentos e tomar cuidados.  

A linguagem dura de Paulo reflete o quão perigoso são os adversários. Aqui Paulo revela 

como os oponentes se comportam. Aqueles que Paulo descreve depositam sua confiança na 

carne, e advogam a circuncisão. Eles se orgulham de seu status, e circuncisão serve como um 

sinal deste status.210 

                                                           

208 Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 16. 
209 Op. cit., p. 16. 
210 Cf. DUNN, James D.G. A nova perspectiva sobre Paulo, p. 664. 
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Paulo suscita aos filipenses contra colocar sua confiança na carne para que eles 

salvaguardem sua salvação. Para fazê-lo, eles devem aderir ao padrão que Paulo estabelece em Fl 

2,1-4 e seguir o exemplo de Cristo em Fl 2,6-11. Uma vida vivida de acordo com este padrão 

seria uma verdadeira circuncisão. Esta é uma circuncisão do coração em que os fieis põem sua 

confiança em Cristo e no serviço do Espírito211. 

Paulo apresenta como, por meio de sua maneira individualista de vida, os inimigos da 

cruz que ameaçam a harmonia da comunidade e à afastam da salvação. Esta distinção destina-se 

a dar aos fiéis filipenses dois exemplos que podem ser imitados: aqueles que vivem uma vida 

digna do Evangelho, e aqueles que vivem de acordo com a carne. Os que vivem de acordo com o 

Evangelho partilham em comum, as consequências do discipulado, que sãos sofrimentos de 

Cristo. 

3.4.3 Comunhão no sofrimento de Cristo 

Paulo estava ciente que o problema da desunião na igreja ameaçava essa parceria. Sua 

parceria com a igreja na missão de proclamar o Evangelho falharia se os membros da igreja 

estivessem divididos uns contra os outros. Para fortalecer a unidade da igreja, Paulo apresenta 

outro significado de parceria, o da posse comum. Os filipenses em Cristo estão em comunhão no 

Espírito Santo, eles também têm a posse do Espírito Santo. Eles estão unidos não só pela sua 

parceria para proclamar o Evangelho, mas também pela sua “comunhão no Espírito” (cf. Fl 2,1).  

A sua participação comum no Espírito é o seu modo de experimentar a participação nos 

sofrimentos de Cristo (cf. Fl 3,10). A parceria no Evangelho, resultante da partilha comum, no 

Espírito, leva à partilha comum dos sofrimentos de Cristo. O termo da participação em seus 

sofrimentos aponta para a solidariedade de todos os fiéis que escolhem participar dos 

sofrimentos de Cristo212. 

A participação que Paulo está apresentando não se trata de uma iniciativa individualista 

reservada apenas para mártires heróicos. Essa participação nos sofrimentos de Cristo não 

acontece isoladamente dos outros. De acordo com Paulo, todos os fiéis são chamados a 

                                                           

211 Op. Cit., p. 684. 
212 Cf. CAMPBELL, William S. Paulo e a criação da identidade cristã. São Paulo: Edições Loyola, 2011, p. 

136-140. 
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compartilhar juntos os sofrimentos de Cristo (cf. Fl 1,29-30). Por sua experiência na comunidade 

de participação em seus sofrimentos, os filipenses crescem em seu conhecimento de Cristo.  

O desejo de conhecer a participação em seus sofrimentos é um anseio por uma 

experiência comunitária. Essa participação solidária se revela praticamente quando Paulo se 

volta para a questão prática de escrever um agradecimento das contribuições dos filipenses (cf. 

Fl 4,10-20). O apóstolo os elogia por terem se associado a ele em suas provações (cf. Fl 4,14) e 

por ser a única igreja a fazer parceria com ele no arranjo de dar e receber (cf. Fl 4,15). 

Discorrendo sobre as dimensões mais profundas da parceria como uma partilha comum no 

Espírito e a participação em seus sofrimentos, ele coloca suas referências a esses aspectos 

financeiros, da parceria, dentro dos vínculos inquebráveis da vida comunitária em união com 

Cristo. 

3.5 Periautologia de acordo com “τύπον ἡμᾶς” (cf. Fl 3,17) 

Em Fl 3,17 Paulo começa o trecho chamando atenção dos ἀδελφοί, irmãos. Como na 

perícope (cf. Fl 1,12) do nosso estudo, ele usa o vocativo para demonstrar que o que segue 

merece atenção deles. E em seguido Paulo revela o seu desejo de querer que os filipenses se 

tornem seus imitadores.  

A tradução do sintagma συμμιμηταί μου213 se encaixa no contexto da segunda metade do 

versículo (Fl 3,17b) e as afirmações anteriores de Timóteo e Epafrodito. Como um genitivo 

objetivo, μου, assegura que é Paulo que se destina a ser o objeto da imitação. Assim, uma 

compreensão clara de συμμιμηταί μου em relação ao prefixoσύν, tende a defender o aspecto da 

unidade, e coloca Paulo como objeto de imitação em conjunto entre irmãos cristãos em Filipos. 

Aqui o objetivo do apóstolo de desejar que a igreja participasse em um acordo na imitação de 

estilo de vida digno do Evangelho (cf. Fl 1,27) se manifesta.  

A preposição em Fl 3,17b καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτως περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον 

ἡμᾶς (e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós214), indica claramente que 

                                                           

213 O sintagma contém duas palavras, um composto. Grundmann apresenta o destaque teológico da 
proposição σύν nas cartas Paulinas, “the theological emphasis in the NT use of the preposition is to be found in the 
Pauline formular σύνΧριστῷ”. Cf. GRUNDMANN, Walter. Σύν. In: KITTEL, G.; GEORFFREY, W. B. [et al] (eds.). TDNT. 
V. VII. Michigan: Grand Rapids, 1964, p. 766.  

214 A tradução nossa do versículo. 
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Paulo não é o único τύπον215 (modelo) sendo apresentado na carta.  O pronome ἡμᾶς, na primeira 

pessoa do plural é um contraste daqueles que vivem como inimigos da cruz (cf. Fl 3,18). Duas 

personagens se destacam na carta: Timóteo e Epafrodito. 

3.5.1 Timóteo (Fl 2,19-24) 

Paulo pretende enviar Timóteo (cf. Fl 2,19) e o versículo estabelece o dado básico da sua 

razão, com a esperança de trazer Paulo mais notícias que o animariam. Paulo demonstra a 

preocupação com eles, e junto com o elogio explicativo de Timóteo (vv. 20-22) tem o Evangelho 

como sua a base subjacente, tornando-se explícito no final do versículo 22. 

Muito mais que a razão do envio de Timóteo é interessante a recomendação que Timóteo 

recebe de Paulo (cf. Fl 2,20-22). Essa recomendação não fala primeiro sobre o conhecimento de 

Timóteo por Paulo a longo prazo, mas sobre Paulo não ter ninguém como ele, literalmente 

ἰσόψυχον216 (de alma semelhante). 

Paulo contrasta a preocupação de Timóteo com o pensamento afetivo pelo bem-estar dos 

filipenses com a mentalidade de outros que buscam seus próprios interesses, e não os de Cristo 

Jesus. Que eles estão em contraste direto com Timóteo, com linguagem reminiscente do v. 4, 

indica que olhar para os interesses de Cristo Jesus é igual olhando também para os interesses dos 

outros, (cf. Fl 2,4). 

Em uma rápida observação, o v. 20 do segundo capítulo soa como se pretendesse 

contrastar Timóteo com outros colegas de trabalho que poderiam estar disponíveis para tal dever. 

O contraste trata das qualidades de Timóteo contra as de outras que não tem a disposição de 

Timóteo, elas não são reveladas, mas pensadas. Essas pessoas são condenadas precisamente 

porque não têm as duas qualidades essenciais mencionadas de Timóteo no v. 20; a primeira é a 

opinião semelhante com Paulo, que se expressa no segundo que é a preocupação genuína pelos 

outros. Essas qualidades exemplificam o caráter do Evangelho que foi apresentado em Fl 2,3-4. 
                                                           

215 Em uma série de referências Paulo se autoapresenta como um modelo que a congregação dos fieis 
imitariam. Michaelis oferece uma frase que melhor revela a ideia: “Paul is the first model to the extend that the 

Philippians are to judge theirs by this model.” Cf. MICHAELIS. συμμιμητns. In: KITTEL, G.; BROMILEY, G. W. [et al] 
(eds.). TDNT. Vol. IV. Michigan: Grand Rapids, 1965, p. 667. 

216 A expressão que significa “da alma ou mente semelhante” se encontra somente em Fl 2,20. “Paulo 
recomenda Timóteo à congregação como sendo um colega de mentalidade igual e totalmente digno de confiança. 
” Cf. E. BEYREUTHER.ἰσόψυχον. In: COENEN, L. e BROWN, C. (Orgs.). DITNT. Vol. II. Trad. Gordon Chown. 2ª Ed. São 
Paulo: Vida Nova, 2000, p. 2296-2300.  
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O que provoca essa recomendação e qualificação da pessoa de Timóteo são pessoas como 

as já mencionadas em Fl 1,15 e 1,17, que pregam a Cristo, mas “não puramente”, e que não estão 

verdadeiramente fazendo isso por amor de Cristo. Timóteo, por sua vez, é como mais um modelo 

de alguém que “pensa como Cristo” e, portanto, é apontado retoricamente para que os filipenses 

tenham nele o benefício de contrastar com alguns em Filipos que não são da mesma disposição e 

mentalidade. Essas pessoas procuram seus próprios interesses, contrario do que Paulo já apelou 

aos filipenses para que não façam nada por interesse próprio, mas sim pela humildade de 

considerar as necessidades dos outros como tendo precedência. 

O interesse de Paulo pelo caráter comprovado é particularmente com o modo como ele 

serviu σὺν ἐμοὶ “comigo” (cf. Fl 2,22) na obra do Evangelho. Paulo apresenta de uma maneira 

como os filipenses bem sabem que essa relação é como a de um filho com seu pai, o filho 

aprendiz que exibe o pensamento e as preocupações de seu pai, ao lado do qual ele tem servido 

por tantos anos (cf. Fl 2,22). O lembrete é semelhante ao de 1Cor 4,17. Paulo parece apresentar 

Timóteo aos filipenses para que eles possam contar com ele como um filho que olha e age como 

Paulo. Ele serviu com Paulo e é muito parecido com o que Paulo antes dera graças a Deus em 

relação aos filipenses em Fl 1,5. 

3.5.2 Epafrodito (Fl 2,25-30) 

A carta menciona o nome de Epafrodito duas vezes em Fl 2,25 e 4,18. Ele aparece com 

um que é disponível para ser portador de bens e de notícias entre Paulo e os filipenses. Quando 

Paulo estava preso e a igreja em Filipos desejava enviar-lhe um pacote de cuidados, Epafrodito 

se tornou instrumental. Muito mais do que somente entregar o donativo de sua igreja doméstica 

Epafrodito foi além do seu dever. Em seu fervor de servir ao Senhor servindo a Paulo, ele ficou 

gravemente doente e, de fato, quase morreu. Deus graciosamente concedeu saúde a Epafrodito, e 

Paulo enviou seu amigo de volta para casa com a carta recém-escrita aos Filipenses. Isso é parte 

do que Paulo escreveu em Fl 2,25-30. 

Para os filipenses, Epafrodito foi um mensageiro que entregou um pacote. Para Paulo, 

porém, ele era muito mais. Paulo o chama de τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συνστρατιώτην μου 

(meu irmão, colega de trabalho, companheiro de guerra). Obviamente o elogio revela que para 

Paulo, Epafrodito era um homem de inconfundível devoção, fidelidade e autosacrifício. Ele 

colocou os interesses dos outros antes de seus próprios e assim modelou o que está em Fl 2,4-5.  
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Paulo menciona Epafrodito novamente perto do fim da carta (cf. Fl 4,18). O versículo 

seguinte é a promessa frequentemente citada de que Deus cuida daqueles que O coloca em 

primeiro lugar (cf. Fl 4,19). É uma forma de honrá-lo. Quando um homem como Epafrodito dá 

de si mesmo por causa do reino de Deus, muitas pessoas se beneficiam. Esse homem é digno de 

honra, e sua presença é motivo de regozijo (cf. Fl 2,29). 

3.6 Exemplo do próprio testemunho 

O trecho de Fl 3,4-14, onde Paulo oferece o próprio arquétipo, é um exemplo de uma 

pessoa que é transformada, e, junto com o lema em Fl 1,20-21, fornece uma declaração de um 

individuo que é despojado e vive totalmente por Cristo. Paulo mostra como ele se transformou 

no arquétipo que Cristo modela em 2,6-11. O propósito de Paulo é mostrar como o exemplo de 

Cristo transforma sua própria vida e faz dele um modelo digno de ser imitado217.  

Fl 3,4-14 é uma passagem aonde Paulo explica por que pode se vangloriar na carne, se 

quiser. Embora Paulo tenha a envergadura de se ensoberbar, ele é humilde, mas feliz em Cristo, 

ao contrario dos oponentes que se vangloriam na carne em vez de em Cristo. Portanto, Paulo 

começa afirmando que se há alguém que tem o direito de se vangloriar na carne, ele tem o direito 

ainda mais. Ele foi circuncidado no oitavo dia, um judeu da tribo de Benjamim, um fariseu, 

zeloso acima de todos os outros, e justo segundo a lei. Ele tinha uma posição privilegiada dentro 

do judaísmo. Ele tinha alcançado todas as coisas de acordo com a carne, até mesmo uma justiça 

baseada na lei. 

Paulo observa, contudo, que ao encontrar Cristo, ele considera todos esses “ganhos” 

como uma perda. Em vez disso, ele almeja outro tipo de ganho. Embora tenha o direito de se 

vangloriar na carne, ele se rendeu a sua posição privilegiada por causa de Cristo. De fato, Paulo 

vai mais longe e observa que ele considera tudo que ele tinha antes como perda por causa do 

valor de conhecer a Cristo. Para ele não há nada mais importante do que conhecer a Cristo, ao 

contrário dos inimigos que se orgulham em seus status, Paulo abandona sua condição anterior ao 

conhecer Cristo. 

                                                           

217 Bianchini Franchesco trabalha este tema no capítulo inteiro na sua obra que trata da utilização do 
recurso da periautologia nas cartas paulinas. Cf. BIANCHINI, Francesco. L'elogio di sé in Cristo: l'utilizzo della 

periautologia nel contesto di Filippesi 3,1- 4,1, p. 53-137. 
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Paulo escreve que é por amor de Cristo que sofreu a perda de todas as coisas, e considera-

as como lixo, para ganhar a Cristo e ser encontrado n’Ele. Enquanto ele anteriormente contava 

com seu privilégio e posição para cumprir a lei como seu caminho para alcançar a justiça, agora 

ele sabe que a justiça que vem de Deus, e só pode vir através da fé em Cristo.  Todos os motivos 

que poderia levá-lo a se vangloriar não o influenciaram a isto.218 

O ensinamento de Paulo sobre a kénosis de Cristo e sua própria kénosis formam a base 

para seu autoapresentação. Pode se observar que Paulo e Cristo agem da mesma maneira na 

mesma situação, eles se esvaziam e sofrem pelo amor de outros.  

É por causa de sua fé, que ele se esvazia de tudo o que ele valoriza, por causa de Cristo e 

seu Evangelho. Que Paulo sofra a perda de todas as coisas reforça que o sofrimento e a 

humilhação são um aspecto integral de ganhar Cristo e ser encontrado nele. O sofrimento vem de 

perder tudo o que se considera importante. Vai contra a natureza humana básica. No entanto, é 

neste elemento que se vê como a vida de Paulo é informada pelo exemplo de Cristo no hino de 

Cristo. Paulo irradia o exemplo kenótico de Cristo219.  

A humildade exige que, como Cristo, Paulo se coloque a disposição dos outros, tornando-

se um servo como Cristo se fez. Assim como Cristo sofreu pelos outros, Paulo sofre a perda de 

todas as coisas por causa de Cristo. Sua vontade de sofrer a perda de todas as coisas por Cristo é 

o mesmo que sofrer por causa do Evangelho. É humilhando-se, como Cristo foi humilde, que ele 

personifica a humildade de Cristo. 

Da carta aos Filipenses, pode-se deduzir que a meta de Paulo ao se apresentar na 

humildade análoga a de Cristo, é fazer conhecer a essência do seguimento cristão. A fim de 

ganhar Cristo, Paulo demonstra que é preciso primeiramente esvazia-se de tudo, como ele 

mesmo fez das coisas que ele glorificava. Ele está modelando aqui o mesmo comportamento que 

ele testemunha em Cristo.  

Como alguém que está em Cristo, o estilo de vida de Paulo deve refletir isso, portanto, é 

necessário que ele se conforme com o padrão que vê na vida de Cristo. O apóstolo se sente 

intimamente ligado a Cristo tanto que o único desejo dele é morrer e estar com Cristo (cf. Fl 

                                                           

218 Cf. HEYER, C. J. Den. Paulo: um homem de dois mundos. São Paulo, SP: Paulus, 2009, p. 162. 
219 BIANCHINI, Francesco. L'elogio di sé in Cristo: l'utilizzo della periautologia nel contesto di Filippesi 3,1- 

4,1, p. 230-236. 
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1,23). Mas há um custo para conhecer o poder da ressurreição. Paulo deve primeiro conhecer a 

comunhão dos sofrimentos de Cristo (cf. Fl 1,24).220 

O padrão do sofrimento de Cristo (cf. Col 1,24 e Fl 3,10-11) sugere que o envolvimento é 

uma experiência presente que se estende ao futuro. A ressurreição o encoraja a continuar 

participando dos sofrimentos. Pode se observar que, para Paulo, conhecer Cristo é uma realidade 

de dois lados, que inclui tanto o sofrimento de Cristo como a ressurreição. Ser fiel em Cristo e ter 

experimentado o poder da ressurreição significa que Paulo também deve conhecer os sofrimentos 

de Cristo.   

A vida em Cristo é diferente da obediência à Lei na medida em que exige vigorosa 

atividade e luta, não é um evento passivo. Isso não quer dizer que os sofrimentos de Paulo sejam 

iguais aos de Cristo, ou que tenham o mesmo valor. No entanto, seus sofrimentos estão 

intimamente relacionados com os de Cristo.  

As circunstâncias de Paulo refletem as de Cristo. Pode se observar que a experiência de 

perseguição de Paulo é descritivamente semelhante à de Cristo. Paulo manifesta a sua disposição 

para continuar a suportar o sofrimento como uma estratégia para mostrar aos filipenses que o 

sofrimento é necessário para alcançar sua salvação.  

O apóstolo é abarcado pela alegria. O sofrimento e alegria na carta de Paulo aos 

Filipenses pode se observar no fato que a ressurreição de Cristo concede a Paulo uma perspectiva 

única sobre seus próprios sofrimentos, e é um lembrete de que ele deve suportar o sofrimento, 

bem como uma presença mais forte, este sofrimento foi transformado em comunhão íntima com 

o próprio Cristo. 

O que Paulo afirma é que ele se humilha, despojando-se de suas prerrogativas, contando 

todas as coisas como perda, para que possa ser perfeito em Cristo, conhecendo o poder salvífico 

de sua ressurreição. Num sentido análogo, Paulo insinua que está relacionado com o fato da 

obediência de Cristo. É aqui que Paulo mostra como ele incorpora o elemento do padrão da vida 

de Cristo. Cristo foi obediente até a morte, até a morte na cruz.221 

Sendo conformado com a morte de Cristo, portanto, significa que Paulo deve tornar-se 

obediente como o foi Cristo. Ele deve se tornar obediente ao Evangelho, o que implica uma vida 

                                                           

220 Cf. CAMPBELL, William S. Paulo e a criação da identidade cristã, p. 288-302. 
221 Cf. SCHNELLE, Udo. A evolução do pensamento paulino. São Paulo: Ed. Loyola, 1999, p. 49-51. 
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de humildade. Paulo afirma o seu sim à vida em Cristo, e pode se observar que Paulo está 

levando sua vida de acordo com sua posição em Cristo, renunciando os seus próprios desejos 

egoístas. Viver em Cristo significa viver a história de Cristo, conforme o modelo da narrativa de 

Cristo. Isto inclui a obediência de Cristo.  

Da análise semântica, pode se observar que Paulo acreditava que a ressurreição dos 

mortos marcasse a plena realização futura do conhecimento de Cristo no presente (cf. Fl 1,23). 

Paulo espera que assim como Cristo foi reivindicado por Deus, após sua humilde obediência 

diante do sofrimento, também ele será justificado: “Se possível eu posso alcançar a ressurreição 

dos mortos” (cf. Fl 3,11). Pode se observar que a perseverança na perseguição de Paulo está 

enraizada em sua certeza de que ele estará com Cristo (cf. Fl 1,27-30). 

 Ao adotar o modelo da Cruz de Cristo em sua vida e conformar-se com a morte de 

Cristo, Paulo acredita que ele também será exaltado. Os sofrimentos que Paulo sofrerá ao se 

conformar com a morte de Cristo terá um resultado positivo. O exemplo reside na humildade 

total e contínua da pessoa de Paulo em favor de ganhar a Cristo. Paulo revela o Senhor 

crucificado aos irmãos em Filipos. 

O hino em Fl 2,6-11 é uma passagem que Paulo usa para elucidar o padrão da vida que 

Cristo exemplifica222. Sua vida então se torna um exemplo que os filipenses podem imitar para 

que eles vivam uma vida digna do Evangelho. Portanto, a participação nos sofrimentos de Cristo 

significa sofrer da mesma maneira em favor do Evangelho pelo demais. A vida de Paulo em 

Cristo rendeu em seu interesse em servir aos outros. Cristo já foi reivindicado, e Paulo também 

espera a sua própria reivindicação. Mas antes disso, ele quer ajudar a comunidade a se tornar um 

em Cristo, um novo povo. 

Na carta aos Filipenses, como em suas outras cartas autênticas223, Paulo insiste com seus 

seguidores que imitem seus exemplos. A exortação de imitar Paulo e o que ele representa como 

apóstolo seguidor de Cristo explica a finalidade pela qual Paulo se apresenta em expressões 

periautológicas. Através do espelho, Paulo, os filipenses podem ver e viver a vida digna do 

                                                           

222 Cf. BIANCHINI, Francesco. L'elogio di sé in Cristo: l'utilizzo della periautologia nel contesto di Filippesi 

3,1- 4,1, p. 230. 
223 1Ts 1,6; 2,14; Gl 4,12; 1Cor 4,16; 11,1. 
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Evangelho. Porém, Paulo não se considera completo ou ter atingido a plenitude ou alcançado 

tudo.224 

Pelo dilema em v. 22, Paulo é pressionado sobre o que escolher. Embora a sua resposta é 

οὐ γνωρίζω (cf. Fl 1,22-23), a única coisa que Paulo deseja fazer (cf. v. 22) é σὺν Χριστῷ εἶναι, 

πολλῷ [γὰρ] μᾶλλον κρεῖσσον (estar com Cristo, que para ele é muito melhor). Este desejo 

pessoal se revela em Fl 3,10 na sua aspiração de conhecer a Cristo, conhecer o poder de sua 

ressurreição e participação em seus sofrimentos. Sua busca de Cristo serve como um modelo, um 

exemplo, para os filipenses seguirem (cf. Fl 3,17).  

Paulo visa desafiar seus leitores a exclamar com ele que “para mim, viver é Cristo” (cf. v. 

21). Com este objetivo na vida, enfrentarão a morte, como Paulo, corajosamente, sabendo que 

σὺν Χριστῷ εἶναι (v. 23) estar com Cristo é a melhor coisa. Com isso o apóstolo já apresenta aos 

seus leitores que, viver assim com coragem, os orientará para aquilo que ele chama de “dia de 

Cristo Jesus” (cf. Fl 1,6.10; 2,16), quando “o Salvador o Senhor Jesus Cristo” virá do céu para 

“trazer tudo sob seu controle e transformar os nossos humildes corpos para que sejam como o 

seu corpo glorioso” (cf. Fl 3,20-21). 

4. A dimensão retórica da periautologia para o progresso225 do verdadeiro Evangelho 
em Fl 1,12-26 

Filipenses 1,12-26 é um trecho da epístola que foi intitulado de “relatório da situação 

pessoal de Paulo”226. 

                                                           

224 Cf. CAMPBELL, William S. Paulo e a criação da identidade cristã, p. 302. 
225 O terno é utilizado por Paulo várias vezes em contextos diferentes. O apóstolo o usa para se referir a 

seu próprio progresso e avanço no judaísmo (cf. Gálatas 1,14). Ele também usa o termo em referência ao 
progresso que ele quer que Timóteo evidencie agora que ele se deu plenamente às suas preocupações pastorais 
(cf. 1Tm 4,15). Paulo também usa "προκοπὴν” em um sentido negativo para se referir ao progresso do mal em que 
os falsos mestres estão proliferando (cf. 2Tm 3,9, 13). Na carta aos Filipenses 1,12 refere-se ao progresso do 
Evangelho, apesar do que naturalmente poderia ter sido pensado como um empecilho ao seu progresso (cf. 
Tessalonicenses 3,1). Este progresso não é apenas para ser entendido em termos do número de pessoas que agora 
pregam o Evangelho por causa do encarceramento de Paulo, ou mesmo hipoteticamente ao número de pessoas 
que agora aceitam o Evangelho por causa do encarceramento de Paulo, mas também à mudança de vida entre 
alguns dos Irmãos que agora têm mais coragem para falar a Palavra. O fato de que ele é usado novamente no v. 25 
com respeito ao crescimento dos filipenses não apenas amarra esta seção como uma unidade, isto é, vv. 12-26, 
mas também serve para confirmar a ideia de que o progresso do Evangelho inclui mais do que apenas Cristo sendo 
pregado; também inclui os efeitos de tal pregação, tanto entre os não-cristãos (cf. Fl 1,13) quanto aos cristãos (cf. 
Fl 1,14). 
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As passagens nas quais Paulo chama atenção para seu exemplo são casos 

específicos de um programa mais geral através de suas cartas. Ele usa recordações 

autobiográficas e referências a si próprio como um paradigma de visão e prática 

cristãs para seus adeptos aprenderem delas e as imitem.227 

Uma análise retórica destaca este segmento como uma narratio228. Alguns estudiosos o 

consideram parte da introdução da carta aos Filipenses229 e por essa razão, então, por estes é 

considerado um exordium230. A perícope, por sua vez, apresenta algumas características retóricas 

eficazes que dão mérito à tal classificação como a parte inicial de um discurso retórico.   

O efeito mais eficaz da retórica, através da qual o apóstolo teria se beneficiado, seria a 

tática dos manuais retóricos de ensinar, tendo como objetivo que a proposta do interlocutor tenha 

efeitos reais, fornecendo, aos seus destinatários, um exemplo preliminar do próprio 

comportamento da sua situação pessoal. Essa parte que apresenta o comportamento e atitude de 

Paulo frente as dificuldades, objetiva-se oferecer esta postura como modelo a ser imitado. Essa 

narrativa com expressões periautológicas é um preparo para que, na perícope seguinte ou nas 

partes posteriores, se exorte uma experiência de vida digna segundo o Evangelho, e os seus 

leitores saberiam exatamente o que o apóstolo estaria dizendo. Dessa forma, a narração não só 

prepara para a persuasão do que segue, mas participa dela de uma forma preliminar. Por esta 

razão a pesquisa também classifica a perícope como uma narratio231.  

O relato de Fl 1,12-26 é um discurso emocional e comovente da situação de Paulo. O seu 

desígnio é uma demonstração de como ele continuou a difundir o dom de si sob pressão, 

proporcionando assim ao público um exemplo positivo. Ele exibe o comportamento que tanto 

promove a unidade em Cristo, como incentiva o público a tomar o caminho mais elevado em sua 

própria situação, ou seja, a viver a vida digna do Evangelho. 

                                                                                                                                                                                           
 

226 Bíblia de Jerusalém intitula este trecho como a situação pessoal de Paulo. Cf: Bíblia de Jerusalém. 2ª 
Ed. São Paulo: Paulus, 2003, p. 2049 

227 Fiore explica que não é incomum Paulo narrar sua vida ou uma parte cuidadosamente selecionada da 
sua vida em razão de seu valor exemplar para a exortação. Cf. FIORE, S. J. Paulo, exemplificação e a imitação, p. 
216. 

228 WINTER, B. W. Retórica. In: GERALD F. Hawthorne e RALPH P. Martin (orgs.). DPC. 2ª Ed. São Paulo: 
Loyola, 2008, p. 1090. 

229 Op. cit., p. 1090. 
230 Op. Cit., p. 1090. 
231 cf. BECKER, Jürgen. Apóstolo Paulo: vida, obra e teologia. São Paulo: Academia Cristã, 2007, p. 457-459. 
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O Evangelho se destaca como o ponto central ao redor do qual agem todos os irmãos 

mencionados na perícope. Esta parte, estruturalmente delimitada, como uma seção completa, 

apresenta uma inclusão visivelmente em v. 12 e v. 25. Nestes versículos, Paulo menciona o 

progresso ou avanço do Evangelho entre os fiéis em Filipos, aqui pode-se também apontar para o 

uso cuidadoso do contraste nos vv. 15-17 e em seguida, os vv. 21-24 oferecem um exemplo 

clássico estilo de comparação; contraste de viver e morrer. 

Uma análise classificaria o tom da perícope do nosso estudo como uma apologia de Paulo 

que procura justificar sua prisão contra uma dúvida levantada pelos intrusos. Paulo caracteriza os 

adversários como inimigos da cruz (cf. Fl 3,18; 2,8) e todos na carta passam por algum tipo de 

dificuldade por causa do Evangelho. Paulo, encarcerado, partilha suas experiências com os 

filipenses, que por sua vez passa por momentos de discórdia e perigodos falsos pregadores. 

Epafrodito e Timóteo são da estirpe de Paulo e sofrem os mesmos desafios. A menção do 

testemunho da caminhada de cada um deles, tomada em conjunto, sugere fortemente que o 

discurso de Paulo argumenta contra a noção de que o sofrimento é incongruente com a 

experiência de vida daqueles que são verdadeiramente fiéis a Deus. 

Na perícope pode-se detectar um apelo ao ethos embora não explicitamente. O caráter 

exemplar de Paulo se destaca, e a sua credibilidade aumenta, na medida em que vive sob pressão 

(cf. Fl 1,23).  A conclusão que ele tira depois de um discurso bem deliberado é a de querer 

permanecer com os filipenses para ajudá-los a crescer na fé (cf. Fl 1,24.26). Este capítulo cumpre 

o objetivo de uma narração deliberada e abre caminho para a proposição que se segue. No 

recurso retórico geral da carta, se sobre saem duas sintagmas importantes: o tema de estar em 

Cristo e o tom de alegria. 

4.1 Χαίρω 

A alegria é uma consigna que aparece em todas as circunstâncias desafiadoras da 

experiência de vida de Paulo. O Evangelho de Cristo e a comunidade em Cristo motivam as 

exuberantes explosões de alegria do apóstolo: ele dá graças com alegria por sua parceria no 

Evangelho (cf. Fl 1,5), ele se alegra porque Cristo é pregado e a comunidade ora por ele (cf. Fl 

1,18), ele se alegra pela possibilidade de seu sangue ser derramado em libação, em sacrifício de 

fé dos filipenses (cf. Fl 2,17), ele pede à igreja para acolher Epafrodito em casa com grande 

alegria (2,29), ele chama os irmãos e irmãs para se alegrarem no Senhor (cf. Fl 3,1; 4,4), e, 
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finalmente ele se alegra muito no Senhor por causa da preocupação da comunidade para com ele 

enquanto estava na prisão (cf. Fl 4,10). Numa carta cheia de reflexões sobre o sofrimento de 

Paulo e dos Filipenses, o regozijo no Senhor predomina sobre todas as circunstâncias difíceis da 

vida232. 

4.2 ἐν Χριστῷ 

O conceito “em Cristo” é tecido inseparavelmente com o tema do Evangelho de Cristo e 

denota o conceito de estar em Cristo. A frase “ἐν Χριστῷ” tem um papel condutor em Filipenses, 

ocorrendo, de várias formas, vinte e uma vezes233. 

Embora esta frase tenha uma gama de significados e nem sempre se refere à união 

corporativa com Cristo, o foco principal da frase em Filipenses é a comunidade em Cristo. 

Quando Paulo dirige a sua carta a todo o povo santo de Deus em Cristo Jesus (cf. Fl 1,1), ele não 

está simplesmente dirigindo-se a eles como cristãos individuais. Ele está reconhecendo sua união 

corporativa uns com os outros em sua união com Cristo. 

A grupo a qual Paulo se dirige com muito afeição em Filipos é uma comunidade em 

Cristo e é uma parceira na difusão do Evangelho (cf. Fl 1,5). Paulo desenvolve este conceito de 

parceria no Evangelho e o conceito de comunhão, para enfatizar a natureza corporativa da vida 

em Cristo. As referências de Paulo à parceria, nesta carta, extraem dessas várias nuances deco-

participação e contribuem para o desenvolvimento de sua teologia da comunidade em Cristo.234 

Os reflexos do relatório da situação pessoal de Paulo em encarceramento (cf. Fl 1,12-26), 

como uma narrativa preparatória para propostas concretas nos trechos posteriores, podem ser 

vislumbrados em vários trechos da carta.  

                                                           

232 Cf. HAWTHORNE, G. F. Carta aos Filipenses. In: GERALD F. Hawthorne e RALPH P. Martin (orgs.). DPC. 

2ª Ed. São Paulo: Edições Loyola, 2008, p. 563. 
233 Essas fórmulas não são encontradas antes de Paulo e são raras fora do corpus paulinum. São em 

grande parte originalmente, e provavelmente Pauloo autor. Cf. OEPKE. ἐν. In: KITTEL, G.; FRIEDRICH, G. [et al] 
(eds). TDNT, Vol. II. Michigan: Grand Rapids, 1965, p. 541. 

234 Cf. BECKER, Jürgen. Apóstolo Paulo: vida, obra e teologia. São Paulo: Academia Cristã, 2007, p. 587-
600. 
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5. Periautologia: seu objetivo, alcance e consequências teológicas para compreensão 
do discipulado 

Ao afirmar que ele estava na prisão, aguardando julgamento, cujo veredito poderia ser até 

mesmo a morte, o tom suavemente apologético deixa a entender que o apóstolo sabia que os 

filipenses estavam preocupados com ele. O apóstolo revela ainda, a sua confiança e coragem, se 

apresentando como um exemplo daquele que vive e testemunha desassombradamente, o 

Evangelho. Com isso, o prisioneiro de Cristo, como ele mesmo se refere, utiliza a carta para 

infundir ânimo no coração da igreja, a fim de que evangelizassem com entusiasmo maior. No 

entanto, Paulo se apresenta aos filipenses para que eles, seguindo o exemplo, possam suportar os 

seuspróprios desafios e para apaziguar quaisquer divisões que ocorreram na comunidade.235 

Ao compartilhar as situações pessoais, Paulo espera encorajar os filipenses. Ele não quer 

que o fato dele estar atualmente na prisão cause qualquer dúvida a respeito de como Deus 

trabalha nas situações adversas. Além disso, percebe-se a ansiedade de compartilhar para 

impactar numa escala ainda maior, para infundir coragem aos filipenses na pregação do 

Evangelho. 

Na carta aos filipenses, Paulo revela que tanto poderia ser morto como liberto da prisão. 

Na base da teologia desta carta encontra-se um hino. A atitude do apóstolo é de ajuda à 

comunidade para manter-se firme na fé e no anúncio do Evangelho, mesmo sofrendo 

dificuldades. Assim, Paulo e a comunidade têm como referência a experiência da morte e 

ressurreição de Jesus. A perícope revela o despojamento de Paulo, e o Cristo humilhado e 

glorificado transmite ao apóstolo uma atitude de aceitação de todo tipo de sofrimento, ao ponto 

de Paulo considerar que até a própria morte é um lucro (Fl 1,20). Deste modo, poder-se-ia 

explicar o complexo passo da ligação entre o hino cristológico e a defesa que Paulo faz do seu 

ministério.  

A comunidade em Cristo a qual Paulo se dirige na sua carta é o novo povo de Deus. Ao 

estabelecer o contraste no capítulo 3 da carta aos Filipenses entre o povo de Deus, identificado 

                                                           

235 De acordo com Champlin, havia algumas dificuldades na igreja de Filipos, quase todas provocadas por 
questões pessoais, e com os quais Paulo queria tratar. Isso transparece com clareza no trecho de Fl 2,1-4.14. No 
trecho de Fl 4,2 isso é reiterado, sendo dados os nomes dos envolvidos na disputa. Mas na situação histórica da 
comunidade dos filipenses não há consenso de que a comunidade suportava tamanho sofrimento como do Paulo. 
Cf. CHAMPLIN, Russell Norman. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, p. 3. 
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pela pertença ao povo judeu, e ao novo povo de Deus, identificado por pertencer a Cristo, Paulo 

ilustra o que é essencial. Em advertências ásperas (cf. Fl 3,2), ele retrata judaizantes (aqueles que 

fazem proselitismo com os cristãos gentios para trazê-los para dentro do círculo do judaísmo) 

como “cães, malfeitores e mutiladores”. Em contraste, os que pertencem a Cristo são “a 

circuncisão, ” que serve a Deus pelo seu Espírito, não confiando na carne (cf. Fl 3,3).236 

A identificação de Paulo com a igreja não judaizante, em Filipos como “a circuncisão, ” 

(um nome para Israel, o povo judeu de Deus, porque foram marcados pelo rito da circuncisão,) 

afirma sua plena inclusão no verdadeiro povo de Deus, porque, segundo ele, a mesma está em 

Cristo. Por outro lado, o apóstolo diz que considera todos os seus privilégios herdados e 

realizações morais como judeu (cf. Fl3,4-6) uma perda por causa do valor superior de conhecer a 

Cristo (cf. Fl 3,8). Como para Paulo Cristo se tornou o centro, Cristo deve ser o centro e o cerne 

do novo povo de Deus. Tudo o que importa é “ser achado nele” (cf. Fl 3,9). Esta redefinição 

radical da comunidade dos fiéis em Cristo, como o verdadeiro povo de Deus, fornece à igreja um 

entendimento claro de sua identidade perante Deus e de sua missão no mundo. 

A compreensão da relação da comunidade em Cristo para o mundo é esclarecida pela 

afirmação de Paulo aos Filipenses quando escreve que “nossa cidadania está nos céus” (cf. Fl 

3,20). Os filipenses eram cidadãos romanos sob a autoridade do imperador, mas portavam, em si, 

uma lealdade bem mais fundamental: eram cidadãos de uma colônia celestial sob a autoridade do 

Senhor Jesus Cristo237  

                                                           

236 Cf. HEYER, C. J. Den. Paulo: um homem de dois mundos, p. 161-162. 
237 Op. Cit., p. 163. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Paulo interessantemente fala de si em vários trechos de suas cartas, e isto, em certo modo, 

é desconcertante. Περιαυτολογία, o nome que o estudo aplicoupara esse gênero literárioe que 

significa literalmente “falarem torno de si mesmo,” é a chave da leitura da carta aos Filipenses. 

Há um ponto em que esse tipo de falatorna-se insuportável, comono caráter grosseiro chamado 

em italiano de braggadocio, a irritante e exagerada conversa de alguém sobre si, tentando 

parecer muito soberbo ou corajoso, mas muitas vezes é desconectado da realidade. 

A parte mais interessante e igualmente intolerável desse autoelogio é quando não só 

alguém pode falar, mas demonstrar na realidade. Este é o caso de Paulo no caminho do mundo 

antigo espalhando o Evangelho de Palestina a Roma. Dizem que, embora a obra de Paulo seja 

lembrada nas suas cartas e escrituras, cada uma de suas três viagens missionárias também foi 

escrita nas suas costas pelos chicotes e cicatrizes que ele sofreu ao longo do caminho.  

Uma das justificativas claras desse tipo de fala do apóstolo é o fatode estarcontra a um 

grupo dos judaizantes que acreditava que se os gentios fossem ser completamente membros da 

família de Deus, então eles tinham que ser circuncidados de acordo com a lei judaica. Em outras 

palavras, eles tinham que se tornar completamente judeus antes de se tornar plenamente cristãos. 

Ironicamente, Paulo chama esses adversários de cães, um nome usado frequentemente contra 

gentios por judeus. Paulo acrescenta o termo “malfeitores” porque eles fomentam dissidência e 

tentam roubar os gentios de seu lugar à mesa com o Senhor.  

Paulo usa esse recurso para defender seus gentios convertidos. O excepcional fato que 

distingue todo esse autoelogio é que não é feito para beneficiar Paulo, mas sim para defender e 

proteger seus irmãos filipenses. Se os adversários de Paulo se vangloriam de sua herança como 

filhos de Abraão, Paulo diz que representa o melhor do melhor de judaísmo: nasceu um israelita, 

ele foi circuncidado no oitavo dia de acordo com a lei, é um fariseu o mais zeloso de todos os 

grupos judaicos, é da melhor tribo: Benjamin, e ainda acrescenta que é “Ἑβραῖος  ἐξ  Ἑβραίων” 

(cf. Fl 3,5). 

Defender os filipenses é adequado, mas, o ponto mais legítimo de Paulo é, se ele pode se 

vangloriar, isso só é possível por causa das riquezas e da graça da vida em Jesus Cristo. É uma 

postura única. A atitude de Paulo é porque algo aconteceu com ele no caminho de Damasco, algo 

que ele quer que todos os outros cristãos também experimentem e conheçam: a graça de Deus em 
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Jesus Cristo. O encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco fez dele um homem 

diferente. De fato, ele diz: “já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim”238. Cristo 

reordenou tudo na vida de Paulo. Portanto, não é realmente Paulo se vangloriando, mas ele está 

tentando mostrar que ele pode falar de si, no sentido humano, porque ele é qualificado entre os 

homens para se gabar, mas também é qualificado espiritualmente porque Cristo interveio e fez 

dele uma nova pessoa. E agora ele vê que tudo o que não é piedoso parece grosseiro e banal, de 

fato, como um lixo inútil. 

Para Paulo, Cristo era tudo (cf. Fl 1,21): quando ele estava enfrentando a possibilidade da 

morte, o Cristo ressuscitado era suficiente (cf. Fl 1,20; 3,10-11). Quando ele estava sofrendo na 

prisão, o sofrimento de Cristo era seu conforto (2,6-11). Para o homem que queria a vocação 

mais elevada possível na vida, Cristo era seu foco (3,10-11). Para um jovem arrogante que não 

podia amar como estava ordenado e tinha ardentemente se empenhado em alcançar sua própria 

justiça, Cristo era a sua justiça (3,4-11). Para o audacioso jovem fariseu, que tinha sua própria 

agenda, Cristo havia se tornado seu tudo em tudo, e para que, por motivos falsos ou verdadeiros, 

Cristo fosse sendo anunciado, ele, de todos os modos pudesse se regozijar. O que aconteceu com 

ele foi de pouca importância, o Evangelho e seu progresso foram mais importantes para Paulo. O 

apóstolo era um homem de uma visão: conhecer Cristo e torná-lo conhecido. Ele tinha 

perspectiva em suas circunstâncias e alegria como resultado. Finalmente, ele não perdeu vista da 

missão e a vocação a que ele foi originalmente chamado. 

O estudo apontou que Paulo vive como um que recebeu a conversão em Cristo. Ele, 

sendo o novo homem transformado, ou seja, deixou para trás as velhas coisas que considerava 

glória segue Jesus com humildade. Paulo expõe que se tornou um homem novo constrangido 

pelo amor incondicional de Jesus. Na sua exposição na forma de discursos com expressões 

periautológicas, apóstolo mostra que,  

“... o discípulo de Jesus, “constrangido” pelo amor incondicional de Deus, 

é chamado a ser nova criatura e a viver como Cristo morreu, ou seja, por amor ao 

próximo, o que implica autodoação. A partir dessas constatações, num segundo 

momento o presente trabalho refletiu sobre o discipulado missionário na 

autodoação, pois, da mesma forma com que Cristo se doou inteiramente pela 

                                                           

238 A tradução de Gl 2,20 pela Bíblia de Jerusalém. 2ª Ed. São Paulo: Paulus, 2003, p. 2033. 
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humanidade, assim também o discípulo que se coloca em missão, experimentando 

Cristo, deve também se doar a Cristo, sendo que a expressão primeira dessa doação 

é a responsabilidade pelo irmão, imagem e semelhança de Deus a partir do rosto de 

Jesus Cristo. Por fim, ao tratar da responsabilidade pelo outro, [...] a dimensão do 

discípulo como “Servo de Deus” e, a exemplo de Paulo, como “Servo de Jesus 

Cristo”. Assim, ao tornar-se “nova criatura”, “constrangido” pelo amor de Cristo, o 

discípulo assume o serviço como sua identidade cristã, primeiramente servindo a 

Deus (δοῦλος) e “constrangido” pelo amor de Cristo serve também o próximo 

(diakonia). Essa interpretação aponta a dimensão comunitária do serviço, em que o 

cristão é chamado a colocar seus dons à disposição da comunidade. ”239 

Cristo é o modelo que capacita Paulo a subverter as ordens mundanas de julgamento e 

reivindica a fraqueza como parte integrante de sua missão apostólica. É a imitação de Cristo que 

torna Paulo humilde e ao mesmo tempo forte. 

A questão complicada da legitimidade da jactância paulina não pode ser entendida 

corretamente sem prestar atenção aos critérios do recurso da periautologia estabelecida pelo 

apóstolo em seus escritos. Paulo inclui entre eles o seu chamado divino, sua prática apostólica e a 

regra suprema, dizendo que em cada realização apostólica todo crédito é sempre dado ao Cristo. 

O apóstolo reconhece a sua tolice (cf. 2Cor 11) quando decide se envolver em discursos 

de autoelogio construído sobre a técnica de comparação conhecida como syncrisis contra seus 

adversários e focada em méritos humanos. Mas a diferença crucial entre os adversários e Paulo é 

que ele se envolve intencionalmente e temporariamente para transformá-lo em louvor a Cristo. É 

a sua vanglória paradoxal, por isso retórica, que o capacita a realizar essa operação. A humildade 

é uma consequência essencial para ser um δοῦλος (servo) de Deus, e assim, demonstra a 

superioridade de Paulo, que é forte com o poder do Senhor, não humano. 

Paulo emprega uma quantidade extensa do recurso da periautologia em sua carta aos 

Filipenses. No entanto, ao contrário de suas outras cartas, a autoridade de Paulo e relacionamento 

com a comunidade de Filipos não estava em questão. Essa relação positiva com a comunidade 

influencia o seu autoelogio. Por exemplo, Paulo não precisa empregar linguagem de modestia, a 

fim de estabelecer uma relação positiva com os filipenses. O gênero literário de periautologia 
                                                           

239 De FIORE, André Gustavo. Autodoação e responsabilidade pelo outro: uma reflexão sobre o discipulado 
missionário a partir de 2Cor 5,14-17. http://revistas.pucsp.br/index.php/reveleteo/article/viewFile/26080/18719: 
acesso em 1,12,2016. 
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desempenha um papel importante. A utilização desta forma mostra a ligação e desenvolvimento 

entre os textos relacionados com o exemplo de Cristo e de Paulo e, ao mesmo tempo, através de 

sua finalidade exortativa e imitativa240. Ele concentra-se em apresentar aos filipenses um τύπος 

do verdadeiro discípulo. 

O recurso, aqui denominado de periautologia, apresenta uma correlação interessante 

entre Paulo e Cristo. Elogio a Cristo corresponde ao autoelogio de Paulo, mas Cristo não se 

considera como vantajoso no seu estado divino. A identidade judaica de Paulo seria um motivo 

de orgulho, mas ele não o considera assim (cf. Fl 3,7)241.Isto torna a carta tão importante para o 

nosso estudo e entendimento. Chamaram-na a mais pessoal de todas as cartas de Paulo. Entender 

a forma como a carta foi produzida, no enforque do estilo pessoal, além de ampliar o 

conhecimento é também uma alternativa de entender a relevância de sua mensagem e sua 

aplicabilidade atual.  

A relevância do objeto de estudo, e o público que ela pode alcançar pela mensagem 

contida e pelo tom da carta, é inegável. O que se pretende é que o leitor adquira convicção 

semelhante no entendimento do apóstolo Paulo e seu comportamento. O tema é relevante na sua 

investigação com fins de tirar as duvidas sobre falsas modéstias e confiança em seguimento 

daqueles que se demonstram fieis seguidores, e assim, tem uma importância social.  

Intérpretes bíblicos estão sempre desafiados a assumirem a responsabilidade pelas 

implicações teológicas, sociais e éticas de suas leituras. O desenvolvimento deste estudo pode 

trazer benefício direto para a sociedade em geral, ou para um grupo que querem aprofundar e ter 

uma base solida da teologia paulina específica. Este estudo quer incentivar leituras originais. 

Nesse sentido, a pesquisa beneficia o processo acadêmico, facilitando e inovando o ensino-

aprendizado na teologia dessa linha.  A carta escrita para a primeira sementeira do escritor trata-

se de uma comunidade da mais alta importância, por isso merece uma profunda indagação. 

O nosso tempo e a nossa geração têm histórias e culturas que são chaves necessárias para 

abrir o texto Bíblico. Os escritos paulinos fazem parte da Bíblia que é a Palavra de Deus para o 

homem de todos os tempos. Essa palavra ainda é um mistério apesar de sua existência milenar e 

sua contínua ação de inspirar o homem na história. Nesse sentido, a bíblia nunca está 

                                                           

240 Cf.BIANCHINI, Francesco. L'elogio di sé in Cristo: l'utilizzo della periautologia nel contesto di Filippesi 

3,1- 4,1, p. 268. 
241 Op. cit., p. 237. 
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completamente lida. Cada geração é chamada a aproximar-se do texto como se fosse a primeira 

vez, acolhendo deles os desafios de quem se deixa tocar e transformar por uma palavra que é a 

síntese do amor que Deus tem pela história.  São necessárias leituras que acolhem as formas de 

como o texto vai se abrindo a cada leitor, a cada comunidade e a cada geração. Nós não 

recebemos uma Bíblia já lida e decodificada, por isso precisamos revisitá-la, pois ela é escrita de 

forma que exige uma tradução para que chegue a todos. 
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