O “HINO CRISTOLÓGICO”
O corpo, ou parte principal da carta (1,12 a 2,30), é um todo. Paulo segue aqui a retórica
semita, que é a maneira de organizar um discurso ou escrito em blocos paralelos que se
correspondem e vão se completando. Não faz divisões e subdivisões do assunto
conforme a nossa lógica. Pode dar a impressão de misturar assuntos sem qualquer
ordem; mas as partes se correspondem umas às outras e vão completando o
desenvolvimento do raciocínio. Paulo segue, aqui, uma ordem que o próprio leitor pode
conferir:
A- Notícias da sua prisão e a pregação do Evangelho
B- Conselhos para a comunidade diante do mundo inimigo
C- Conselhos para a vida interna da comunidade
C'- O exemplo de Cristo para a vida comunitária
B'- Conselhos para a comunidade, luz num mundo de trevas
A'- Notícias de Timóteo e Epafrodito e o Evangelho
A - 1,12-26

Notícias de Paulo e o Evangelho (Confira na sua Bíblia)

B - 1, 27-30 O cristão e o mundo inimigo (Em tradução nossa)
Apenas exerçam a cidadania1de maneira digna da Boa Notícia do Messias, de
modo que, se for aí, eu verei; se tiver que ficar longe, ouvirei falar a seu respeito que
vocês estão firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela 2 fé nesta Boa
Notícia. Não se apavorem com nada que possa vir dos adversários; para eles será um
sinal de perdição, para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois vocês
receberam a graça não só de crer no Messias, mas também de sofrer por ele,
participando da mesma luta que viram em mim e de que agora ainda ouvem falar a meu
respeito.
C - 2, 1-4
A vida cristã na comunidade
Se já existem, pois, coisas que na Comunidade Cristã 3 me reanimam, se o amor
já é um remédio, se estamos espiritualmente unidos, se existem ternura e compreensão,
completem a minha alegria, tendo todos a mesma preocupação, o mesmo amor, a
mesma animação, todos pensando uma só coisa, nada por ganância, nada por vaidade;
ao contrário, com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo, e que
ninguém lute pelo seu, mas pelo dos outros. Tenham entre vocês as mesmas disposições
que há em Cristo Jesus:
C’ - 2, 6-11 é viver como Cristo
Mesmo tendo vindo à existência4 como forma de Deus, ele não achou que o5 ser
igual a Deus fosse coisa a ser arrebatada; ao contrário, esvaziou-se a si mesmo,
assumindo a forma de escravo, feito semelhança dos homens; e, encontrando-se em
situação plenamente humana, ainda humilhou se a si mesmo, fazendo-se obediente até a
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Literalmente seria “cidadaniem-se”.
Significando ou "em favor da..." ou "movidos pela...".
3
Literalmente “em Cristo”.
4
Neste sentido Paulo usa o verbo uparchein duas vezes no capítulo 11 de 1Cor (v. 7, falando do homem
que começou a existir como imagem de Deus; e v.18 falando das divisões que começam a aparecer na
comunidade)
5
O artigo antes do infinitivo indica que se trata de algo citado há pouco ou bem conhecido; por exemplo:
"O amar ao próximo" refere-se àquele amar ao próximo conhecido, objeto do mandamento. Aqui "O ser
igual a Deus" deve referir-se ao conhecido "Ser igual a Deus", sugerido a Eva pela serpente. Cf. BLASSDEBRUNNER, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen - Vandenhoeck & Ruprect,
1961, 399.
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morte, e morte de cruz. Por isso Deus o superexaltou e concedeu-lhe o título que está
acima de qualquer outro título, para que, diante desse título que Jesus tem, dobrem-se
todos os joelhos por todo o céu, por toda a terra e debaixo da terra, e que toda língua
confesse que Jesus Cristo é SENHOR para a (na) glória de Deus Pai.
B' - 2,12-18
O cristão no mundo de trevas
Assim, então, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha
presença, mas, agora, muito mais na minha ausência, com apreensão e com cuidado,
trabalhem firmes pela própria salvação. Pois é Deus quem trabalha em vocês tanto o
querer como o realizar em favor do Projeto6. Façam tudo sem reclamar e sem vacilar,
para que possam aparecer sem mancha, sem contaminação, como filhos de Deus sem
nada a corrigir, no meio de uma geração corrupta e perversa, onde vocês brilham como
lâmpadas no mundo, agarrados à Palavra que é vida. Assim eu estarei garantido no Dia
do Cristo, pois não foi por nada que corri, não foi à toa que me esforcei. Se meu sangue
for derramado em cima do altar como uma liturgia pela sua fé, hei de ficar contente e
alegrar-me com todos vocês. Fiquem também contentes e alegrem-se comigo.
A’ - 2,19-30 Notícias de Timóteo e de Epafrodito e o Evangelho (Confira na sua
Bíblia)
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A palavra grega eudokia = "boa vontade", "bem-querer", sem outra especificação que o artigo, tem o
significado concreto de o Plano ou Projeto de Deus.

