
Filipenses 4.5-7 

Os Alicerces de uma Igreja em Paz 

  

5        
Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. 

6        
Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as 

vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. 

7        
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em 

Cristo Jesus. 

  

Mensagem Central:   Uma igreja que vive em paz necessita de certas atitudes que a ajudam a se 

sustentar mesmo diante de todos os sofrimentos e dificuldades. 

  

3 pilares para sustentar uma igreja que vive em paz 

  

1. Manter uma atitude moderada (5) 

Moderação - quer dizer nesse texto mais que “humildade”, incluindo um tratamento “benigno”. 

Não difamem a ninguém; nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda 

cortesia, para com todos os homens (Tt 3.2). 

            Altercador: encrenqueiro, resmungão, contestador. 

            Cordato: que nãos e opõe, que entra em acordo. 

  

2. Viver em dependência e oração (6) 

7
E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque presumem que pelo seu muito 

falar serão ouvidos.
8
Não vos assemelheis, pois, a eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que 

tendes necessidade, antes que lho peçais (Mt 6.7,8). 

O sacrifício dos perversos é abominável ao SENHOR, mas a oração dos retos é o seu 

contentamento (Pv 15.8). 

  

3. Receber a paz de Deus (7) 



13
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa 

contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós;
14

acima de tudo 

isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
15

Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso 

coração, à qual, também, fostes chamados em um só corpo; e sede agradecidos (Cl 3.13-15). 

 


