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Vivendo e Aprendendo 
 

Filipenses 4:10-13 
 

Introdução: Existem duas frases do Apóstolo Paulo que se destacam nesse texto.  A primeira 
está no verso 11 quando ele diz: “porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer 
situação” e a segunda no verso 12 quando ele acrescenta: “de tudo e em todas as 
circunstâncias já tenho experiência”. No verso 11 Paulo diz que aprendeu, e no verso 12 diz 
que já tinha experiência de tudo. Em outras palavras ele está dizendo que aprendemos na 
medida em que a vamos tendo experiências nessa vida. 

 
Nesse estudo, nós não vamos nos deter ao exemplo de resignação de Paulo diante da situação 
difícil que ele estava enfrentando, mas vamos ver como Deus utiliza situações para nos 
ensinar. Ele tem todo o poder em suas mãos e por isso pode mudar as situações. Porém, mais 
do que mudar situações, muitas vezes, Deus quer nos mudar utilizando situações. Quando 
deixamos Deus agir em nossa vida, podemos chegar ao final de uma jornada e perceber que 
tudo continua exatamente igual. Mas quando olhamos para nós, vemos o quanto fomos 
transformados por Ele.  

 
Assim sendo, vejamos 5 pontos referentes ao aprendizado:  

 
1. Aprender é incorporar um valor a nossa vida – aprender é assimilar, é incorporar valores à 

vida. Podemos até conhecer as situações, mas isso não significa que já aprendemos. Podemos 
ter muitas informações em nossa mente a respeito de muitas coisas, todavia, mesmo sabendo 
não colocarmos em prática o que nos foi informado. Só podemos dizer que aprendemos 
quando aquilo que sabemos torna-se um valor em nós; quando aquilo que sei muda os meus 
hábitos, o meu modo de agir, o meu modo de pensar; quando a informação que recebo me 
afeta de tal modo que produz em mim um novo comportamento. Eu deixo de fazer de um jeito 
e passo a fazer de outro, porque a informação que recebi formou em mim um novo 
pensamento que me levou a agir de forma diferente.  

 
Exemplo: muitas pessoas sabem que determinado tipo de comida faz mal, mas mesmo assim 
continuam consumindo essas comidas. Isso mostra a diferença que existe entre saber e 
aprender. Só podemos dizer que aprendemos quando algum valor foi agregado à nossa vida. 

 
2. Aprender é ter experiência da situação – no verso 12, Paulo diz já ter experiência das 

circunstâncias. Na versão revista e corrigida ele fala “já estou instruído”, o que nos leva a 
entender que nós aprendemos com as experiências, Deus nos instrui por meio delas. Muitas 
vezes não queremos enfrentar situações desagradáveis e procuramos nos esquivar delas, mas 
quando fugimos, na verdade estamos fugindo do aprendizado. Sem experiência não há ensino. 
A vida com Deus não é teoria, é prática, e a prática só vem quando estamos dispostos a nos 
submeter à experiência.  Podemos teorizar sobre o perdão, ler muitos livros, recitar muitos 
versículos sobre o tema, mas só quem teve a experiência de perdoar é que pode falar com 
autoridade sobre o assunto; porque aprender também é ter experiência da situação. 

 
3. Aprender é estar diante do novo – na maioria das vezes, não queremos isso. Nós gostamos de 

permanecer no terreno em que dominamos, pois é muito mais confortável, nos sentimos mais 
seguros. Entretanto, Deus muitas vezes nos coloca diante de uma situação nova para nos 
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ensinar. Paulo conhecia os dois lados: ele sabia o que era a fartura, mas também sabia o que 
era a escassez. Por isso ele declara “tudo posso naquele que me fortalece”. O que é o tudo? 
Tudo é tudo, tanto o que é agradável quanto o que é desagradável. Quem quer aprender de 
Deus, deve estar disposto a entrar em terrenos desconhecidos. Quem quer o tudo dele, tem 
que se permitir a entrar na zona do desconforto, pois é ali que crescemos. 

 
4. Aprender é ser aperfeiçoado – Deus usa situações para nos aperfeiçoar, o aprendizado produz 

aperfeiçoamento. O projeto de Deus para o seu filho Jesus, era um projeto de exaltação do 
nome do seu filho, porém, para que Jesus fosse exaltado, antes Ele teve que ser humilhado, 
pois o processo da exaltação passa antes pela humilhação. Quando não estamos dispostos a 
aprender, vamos reagir negativamente diante de situações que nos humilham e não seremos 
aperfeiçoados. A Bíblia diz em Hebreus 5:7-9 que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que 
sofreu e enfrentando aquela situação Ele foi aperfeiçoado. Portanto, por pior que seja uma 
situação, se estivermos dispostos a aprender com ela, seremos aperfeiçoados. 

 
5. Aprender é reagir positivamente diante de uma situação – esse texto também nos mostra 

Paulo reagindo positivamente diante de uma situação de escassez. No verso 10 ele diz: 
“alegrei-me sobremaneira”. Não há nenhum lamento, não há nenhuma reclamação por parte 
do apóstolo. Ele estava enfrentando um momento difícil, como Paulo poderia se alegrar com 
aquela situação? A resposta é simples: ele vê na sua necessidade uma oportunidade dos 
Filipenses receberem galardão, é o que diz o versículo 17. No meio de uma luta ele consegue 
enxergar algo bom, ele reage positivamente quando teria tudo para ficar se lamentando. 
Aqueles que vivem reclamando e se lamentando da vida, com certeza não estão aprendendo. 
Quando conseguimos ver o lado positivo de uma situação difícil, é porque estamos assimilando 
um ensino da parte de Deus. 

 
 
 
 
 
 

 


