
Filipenses 4.14-20 

Razões para a Busca do Bem Alheio 

  

14      
Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. 

15      
E sabeis também vós, ó filipenses, que, no início do evangelho, quando parti da 

Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão 
unicamente vós outros; 

16      
porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para 

as minhas necessidades. 

17      
Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente 

o vosso crédito. 

18      
Recebi tudo e tenho abundância; estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos 

o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a 
Deus. 

19      
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma 

de vossas necessidades. 

20      
Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém! 

  

Mensagem Central:  O crente deve trabalhar para produzir o bem alheio como parte do que é 
a vida cristã. 

  

3 razões para o crente promover o bem alheio 

  

1. Faz parte da edificação da vida cristã (14-17) 

Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a 
favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos (Tt 3.14). 

  

2. Serve como oferta de adoração a Deus (18) 

... aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus.: 

Porém Samuel disse: Tem, porventura, o SENHOR tanto prazer em holocaustos e 
sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do 
que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros (1Sm 15.22).  

Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação; pois, 
com tais sacrifícios, Deus se compraz (Hb 13.16). 

  

3. É retribuído com a graça do Senhor (19,20) 



12
Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas 

também redunda em muitas graças a Deus,
13

visto como, na prova desta ministração, 
glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e 
pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos,

14
enquanto oram eles a 

vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há 
em vós.

15
 Graças a Deus pelo seu dom inefável! (2Co 12-15). 

 


