
1:1 paulov kai timoyeov douloi 
ihsou cristou pasin toiv agioiv 
en cristw ihsou toiv ousin en 
filippoiv sun episkopoiv kai 
diakonoiv

Php 1:1 PAULO e Timóteo, servos de 
Jesus  Cristo,  a  todos  os  santos  em 
Cristo  Jesus,  que  estão  em  Filipos, 
com os bispos e diáconos:

1:2 cariv umin kai eirhnh apo 
yeou patrov hmwn kai kuriou 
ihsou cristou

Php 1:2  Graça  a  vós  e  paz  de  Deus 
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.

1:3 eucaristw tw yew mou epi 
pash th mneia umwn

Php 1:3 Dou graças ao meu Deus em 
toda a lembrança de vós,

1:4 pantote en pash dehsei mou 
uper pantwn umwn meta carav 
thn dehsin poioumenov

Php  1:4  (Sempre  em  cada  súplica 
minha por todos vós, fazendo a oração 
com alegria),

1:5 epi th koinwnia umwn eiv to 
euaggelion apo prwthv hmerav 
acri tou nun

Php  1:5  Pela  vossa  cooperação  no 
Evangelho,  desde  o primeiro  dia  até 
agora;

1:6 pepoiywv auto touto oti o 
enarxamenov en umin ergon 
agayon epitelesei acriv hmerav 
ihsou cristou

Php 1:6 Confiando nisto mesmo, que 
aquele  que  começou  a boa  obra  em 
vós, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus 
Cristo;

1:7 kaywv estin dikaion emoi 
touto fronein uper pantwn 
umwn dia to ecein me en th 
kardia umav en te toiv desmoiv 
mou kai th apologia kai 
bebaiwsei tou euaggeliou 
sugkoinwnouv mou thv caritov 
pantav umav ontav

Php 1:7 Como é justo para mim pensar 
isto a respeito de vós todos, por causa 
de vos reter eu no  meu coração, tanto 
nas  minhas  prisões  como  na minha 
defesa  e  confirmação  do  Evangelho, 
todos vós sendo participantes da minha 
graça.

1:8 martuv gar mou estin o yeov 
wv epipoyw pantav umav en 
splagcnoiv ihsou cristou

Php  1:8  Porque  Deus  é  minha 
testemunha,  de  como  grandemente 
almejo por vós todos nas entranhas de 
afeto de Jesus Cristo.

1:9 kai touto proseucomai ina h 
agaph umwn eti mallon kai 
mallon perisseuh en epignwsei 
kai pash aisyhsei

Php  1:9  E  isto  peço  a  Deus,  que  o 
vosso amor abunde ainda mais e mais 
em  conhecimento  e  em todo 
discernimento,



1:10 eiv to dokimazein umav ta 
diaferonta ina hte eilikrineiv 
kai aproskopoi eiv hmeran 
cristou

Php 1:10 Para vós provardes as coisas 
que  são  mais  excelentes,  para  que 
sejais sinceros e sem escândalo algum 
para o dia de Cristo.

1:11 peplhrwmenoi karpwn 
dikaiosunhv twn dia ihsou 
cristou eiv doxan kai epainon 
yeou

Php 1:11 Cheios de frutos de justiça, 
os  quais  são através de  Jesus  Cristo, 
para glória e louvor de Deus.

1:12 ginwskein de umav 
boulomai adelfoi oti ta kat 
eme mallon eiv prokophn tou 
euaggeliou elhluyen

Php  1:12  E  eu  quero  vós  saberdes, 
irmãos,  que  as  coisas  concernentes  a 
mim,  muito  mais  têm  vindo  para 
avanço do Evangelho;

1:13 wste touv desmouv mou 
fanerouv en cristw genesyai en 
olw tw praitwriw kai toiv 
loipoiv pasin

Php  1:13  De  maneira  a  serem 
manifestas  as  minhas  prisões  em 
Cristo em toda a sala de audiência e 
em todos os demais lugares;

1:14 kai touv pleionav twn 
adelfwn en kuriw pepoiyotav 
toiv desmoiv mou perissoterwv 
tolman afobwv ton logon 
lalein

Php 1:14 E a  maioria dos irmãos no 
Senhor,  tomando  confiança  com  as 
minhas prisões, ousam falar a palavra 
mais abundantemente, sem temor.

1:15 tinev men kai dia fyonon 
kai erin tinev de kai di eudokian 
ton criston khrussousin

Php  1:15  Verdade  é  que também 
alguns  pregam a  Cristo  por  inveja  e 
porfia,  mas  também  outros  de  boa 
mente.

1:16 oi men ex eriyeiav ton 
criston kataggellousin ouc 
agnwv oiomenoi yliqin epiferein 
toiv desmoiv mou

Php  1:16  Aqueles  na  verdade, 
anunciam a  Cristo  por  contenda,  não 
puramente,  supondo  acrescentar 
aflição às minhas prisões,

1:17 oi de ex agaphv eidotev oti 
eiv apologian tou euaggeliou 
keimai

Php 1:17 Mas estes, por amor, sabendo 
que  estou  posto  para  defesa  do 
Evangelho.

1:18 ti gar plhn panti tropw 
eite profasei eite alhyeia 
cristov kataggelletai kai en 
toutw cairw alla kai 
carhsomai

Php 1:18 Que pois, importa? Ademais, 
de toda maneira, quer com pretexto ou 
em  verdade,  Cristo  é  anunciado;  e 
nisto me regozijo,  e  também  me 
regozijarei.



1:19 oida gar oti touto moi 
apobhsetai eiv swthrian dia 
thv umwn dehsewv kai 
epicorhgiav tou pneumatov 
ihsou cristou

Php  1:19  Porque  sei  que  isto  me 
resultará  para  salvação,  através  da 
vossa  súplica  e  pela  provisão  do 
Espírito de Jesus Cristo;

1:20 kata thn apokaradokian 
kai elpida mou oti en oudeni 
aiscunyhsomai all en pash 
parrhsia wv pantote kai nun 
megalunyhsetai cristov en tw 
swmati mou eite dia zwhv eite 
dia yanatou

Php  1:20  Segundo  a  minha  intensa 
expectação e esperança, que em nada 
serei  envergonhado,  mas  com toda  a 
confiança,  como  sempre,  também 
agora Cristo será engrandecido no meu 
corpo, quer através da vida ou através 
da morte.

1:21 emoi gar to zhn cristov 
kai to apoyanein kerdov

Php 1:21 Porque para mim o viver  é 
Cristo, e o morrer é ganho;

1:22 ei de to zhn en sarki touto 
moi karpov ergou kai ti 
airhsomai ou gnwrizw

Php 1:22 Mas se o viver na carne, isto 
para mim  é fruto de labor; então não 
sei o que escolherei.

1:23 sunecomai gar ek twn duo 
thn epiyumian ecwn eiv to 
analusai kai sun cristw einai 
pollw mallon kreisson

Php 1:23 Porque de ambas  as partes 
estou apertado, tendo o desejo para o 
partir e estar com Cristo, porque isto é 
ainda muito melhor;

1:24 to de epimenein en th sarki 
anagkaioteron di umav

Php 1:24 Mas permanecer na carne  é 
mais necessário por causa de vós;

1:25 kai touto pepoiywv oida 
oti menw kai sumparamenw 
pasin umin eiv thn umwn 
prokophn kai caran thv 
pistewv

Php 1:25 E tendo confiado nisto,  sei 
que ficarei e permanecerei com todos 
vós, para o vosso proveito e alegria da 
fé;

1:26 ina to kauchma umwn 
perisseuh en cristw ihsou en 
emoi dia thv emhv parousiav 
palin prov umav

Php 1:26 Para que a vossa gloria em 
Cristo Jesus abunde em mim, através 
da minha ida novamente a vós.

1:27 monon axiwv tou 
euaggeliou tou cristou 
politeuesye ina eite elywn kai 
idwn umav eite apwn akousw ta 

Php  1:27  Somente  conduzi-vos 
dignamente  do  Evangelho  de  Cristo, 
para que, quer eu tenha ido e vos visto, 
ou  estando ausente,  ouça  as  coisas  a 
respeito de vós, que estais firmes em 



peri umwn oti sthkete en eni 
pneumati mia quch 
sunaylountev th pistei tou 
euaggeliou

um só Espírito, com um mesmo ânimo 
combatendo  juntamente  pela  fé  do 
Evangelho;

1:28 kai mh pturomenoi en 
mhdeni upo twn antikeimenwn 
htiv autoiv men estin endeixiv 
apwleiav umin de swthriav kai 
touto apo yeou

Php  1:28  E  não  sendo  em  nada 
espantados dos  que se  opõem;  o que 
para  eles,  na  verdade  é  indício  de 
perdição, mas para vós de salvação, e 
isto de Deus.

1:29 oti umin ecarisyh to uper 
cristou ou monon to eiv auton 
pisteuein alla kai to uper 
autou pascein

Php 1:29 Porque foi concedido a vós, 
concernente  a  Cristo,  não  somente  o 
crer nele, mas também de padecer por 
ele,

1:30 ton auton agwna econtev 
oion eidete en emoi kai nun 
akouete en emoi

Php 1:30 Tendo o mesmo combate tal 
qual  já vistes em mim, e agora ouvis 
em mim.

2:1 ei tiv oun paraklhsiv en 
cristw ei ti paramuyion agaphv 
ei tiv koinwnia pneumatov ei 
tina splagcna kai oiktirmoi

Php  2:1  Portanto  se  há alguma 
consolação  em  Cristo,  se  há algum 
alívio  de  amor,  se  há alguma 
comunhão  de  Espírito,  se  há alguns 
entranháveis afetos e compaixões,

2:2 plhrwsate mou thn caran 
ina to auto fronhte thn authn 
agaphn econtev sumqucoi to en 
fronountev

Php 2:2 Completai a minha alegria, em 
que sintais o mesmo, tendo o mesmo 
amor,  sendo unidos  em  alma, 
pensando uma só coisa.

2:3 mhden kata eriyeian h 
kenodoxian alla th 
tapeinofrosunh allhlouv 
hgoumenoi uperecontav eautwn

Php 2:3 Nada  façais por contenda ou 
vanglória,  mas  na  humildade 
estimando  uns  aos  outros  mais 
excelentes que a si mesmos;

2:4 mh ta eautwn ekastov 
skopeite alla kai ta eterwn 
ekastov

Php 2:4 Não atente  cada um para  as 
suas  próprias  coisas,  mas  cada  qual 
cuide também  para  as  coisas  dos 
outros.

2:5 touto gar froneisyw en umin 
o kai en cristw ihsou

Php 2:5 Porque isto seja pensado em 
vós, o que também foi em Cristo Jesus,

2:6 ov en morfh yeou uparcwn 
ouc arpagmon hghsato to einai 

Php 2:6 Que, sendo em forma de Deus, 
não teve por usurpação o ser  igual  a 



isa yew Deus;

2:7 all eauton ekenwsen 
morfhn doulou labwn en 
omoiwmati anyrwpwn genomenov

Php  2:7  Mas  fez  a  si  mesmo  de 
nenhuma reputação, tomando forma de 
servo, tornando-se em semelhança aos 
homens;

2:8 kai schmati eureyeiv wv 
anyrwpov etapeinwsen eauton 
genomenov uphkoov mecri 
yanatou yanatou de staurou

Php 2:8 E achado em forma como um 
homem, humilhou a si mesmo, sendo 
obediente até à morte, e morte de cruz.

2:9 dio kai o yeov auton 
uperuqwsen kai ecarisato 
autw onoma to uper pan onoma

Php  2:9  Por  isso  também  Deus  o 
exaltou  soberanamente  e  lhe  deu  um 
nome que é sobre todo o nome;

2:10 ina en tw onomati ihsou 
pan gonu kamqh epouraniwn 
kai epigeiwn kai katacyoniwn

Php 2:10 Para que no nome de Jesus se 
dobre todo o joelho, dos que estão no 
céu e sobre a terra e debaixo da terra,

2:11 kai pasa glwssa 
exomologhshtai oti kuriov 
ihsouv cristov eiv doxan yeou 
patrov

Php 2:11 E toda a língua confesse que 
Jesus Cristo  é o Senhor, para  a glória 
de Deus Pai.

2:12 wste agaphtoi mou kaywv 
pantote uphkousate mh wv en 
th parousia mou monon alla 
nun pollw mallon en th 
apousia mou meta fobou kai 
tromou thn eautwn swthrian 
katergazesye

Php  2:12  Portanto,  meus  amados, 
assim como sempre obedecestes,  não 
somente como na minha presença, mas 
agora muito mais na minha ausência, 
assim também operai  a  vossa própria 
salvação com temor e tremor,

2:13 o yeov gar estin o energwn 
en umin kai to yelein kai to 
energein uper thv eudokiav

Php 2:13 Porque Deus é o que opera 
em vós tanto o querer como o efetuar, 
segundo a sua boa vontade.

2:14 panta poieite cwriv 
goggusmwn kai dialogismwn

Php  2:14  Fazei  todas  as  coisas  sem 
murmurações nem contendas,

2:15 ina genhsye amemptoi kai 
akeraioi tekna yeou amwmhta 
en mesw geneav skoliav kai 
diestrammenhv en oiv fainesye 
wv fwsthrev en kosmw

Php  2:15  Para  que  sejais 
irrepreensíveis e sem mistura de mal, 
filhos de Deus inculpáveis no meio de 
uma  geração  corrupta  e  pervertida; 
entre  os  quais  resplandeceis  como 
luminárias no mundo,



2:16 logon zwhv epecontev eiv 
kauchma emoi eiv hmeran 
cristou oti ouk eiv kenon 
edramon oude eiv kenon 
ekopiasa

Php  2:16  Retendo  firmemente  e 
levando adiante a palavra da vida, para 
uma glória a mim no dia de Cristo, que 
eu não corri em vão nem trabalhei em 
vão.

2:17 all ei kai spendomai epi th 
yusia kai leitourgia thv 
pistewv umwn cairw kai 
sugcairw pasin umin

Php  2:17  Mas,  se  também  sou 
derramado sobre o sacrifício e serviço 
da  vossa  fé,  eu  regozijo,  e  regozijo 
juntamente com todos vós.

2:18 to d auto kai umeiv cairete 
kai sugcairete moi

Php 2:18  E  por  isto  mesmo também 
regozijai  vós  e  regozijai  vós 
juntamente comigo.

2:19 elpizw de en kuriw ihsou 
timoyeon tacewv pemqai umin 
ina kagw euqucw gnouv ta peri 
umwn

Php  2:19  E  espero  no Senhor  Jesus, 
vos enviar Timóteo em breve, para que 
também  eu  esteja  de  bom  ânimo, 
sabendo das coisas a vosso respeito.

2:20 oudena gar ecw isoqucon 
ostiv gnhsiwv ta peri umwn 
merimnhsei

Php 2:20 Porque a ninguém tenho eu 
de igual pensamento, que sinceramente 
cuidará das coisas relativas a vós;

2:21 oi pantev gar ta eautwn 
zhtousin ou ta tou cristou 
ihsou

Php 2:21 Porque todos buscam as suas 
próprias coisas, não as coisas de Cristo 
Jesus.

2:22 thn de dokimhn autou 
ginwskete oti wv patri teknon 
sun emoi edouleusen eiv to 
euaggelion

Php 2:22 Mas  bem conheceis a prova 
de caráter dele, que serviu comigo ao 
Evangelho, como um filho ao pai.

2:23 touton men oun elpizw 
pemqai wv an apidw ta peri eme 
exauthv

Php 2:23 Portanto, na verdade, espero 
prontamente enviá-lo  a vós,  logo que 
eu tenha visto as coisas concernentes a 
mim.

2:24 pepoiya de en kuriw oti kai 
autov tacewv eleusomai

Php 2:24 Mas confio  no Senhor  que 
também  eu  mesmo,  em breve  irei  a 
vós;

2:25 anagkaion de hghsamhn 
epafroditon ton adelfon kai 
sunergon kai sustratiwthn mou 
umwn de apostolon kai 

Php  2:25  Mas  considerei  necessário 
vos  enviar  Epafrodito,  meu  irmão  e 
cooperador e soldado companheiro,  e 
vosso  enviado  e  servidor  da  minha 



leitourgon thv creiav mou 
pemqai prov umav

necessidade,

2:26 epeidh epipoywn hn pantav 
umav kai adhmonwn dioti 
hkousate oti hsyenhsen

Php  2:26  Porquanto  tinha  muitas 
saudades de todos vós, e estava muito 
angustiado  porque  ouvistes  que  ele 
adoeceu;

2:27 kai gar hsyenhsen 
paraplhsion yanatw all o 
yeov auton hlehsen ouk auton 
de monon alla kai eme ina mh 
luphn epi luph scw

Php 2:27 E de fato adoeceu até quase à 
morte,  mas  Deus  se  apiedou  dele,  e 
não  somente  dele,  mas  também  de 
mim, para que eu não tivesse tristeza 
sobre tristeza.

2:28 spoudaioterwv oun epemqa 
auton ina idontev auton palin 
carhte kagw alupoterov w

Php 2:28 Portanto, o mais depressa o 
enviei,  para  que  vendo-o  outra  vez, 
vos regozijeis, e eu esteja menos triste.

2:29 prosdecesye oun auton en 
kuriw meta pashv carav kai 
touv toioutouv entimouv ecete

Php  2:29  Recebei-o  pois  no Senhor 
com toda a alegria, e tende os tais em 
honra;

2:30 oti dia to ergon tou 
cristou mecri yanatou hggisen 
parabouleusamenov th quch 
ina anaplhrwsh to umwn 
usterhma thv prov me 
leitourgiav

Php 2:30 Porque pela obra do Cristo 
chegou  próximo  da morte,  não 
considerando  a  sua vida,  para  que 
suprisse a falta do vosso serviço para 
comigo.

3:1 to loipon adelfoi mou 
cairete en kuriw ta auta 
grafein umin emoi men ouk 
oknhron umin de asfalev

Php 3:1 Quanto ao resto, meus irmãos, 
regozijai no Senhor,  escrever-vos  as 
mesmas coisas,  na verdade não me  é 
incômodo, e para vós é segurança.

3:2 blepete touv kunav blepete 
touv kakouv ergatav blepete 
thn katatomhn

Php  3:2  Guardai-vos  dos  cães, 
guardai-vos  dos  maus  obreiros, 
guardai-vos do cortamento.

3:3 hmeiv gar esmen h peritomh 
oi pneumati yew latreuontev kai 
kaucwmenoi en cristw ihsou kai 
ouk en sarki pepoiyotev

Php  3:3  Porque  a  circuncisão  somos 
nós,  os  que  servimos  a  Deus  em 
Espírito,  e  nos  gloriamos  em  Cristo 
Jesus, e não confiamos na carne;

3:4 kaiper egw ecwn pepoiyhsin 
kai en sarki ei tiv dokei allov 

Php 3:4 Ainda que tendo eu confiança 
até  mesmo na carne;  se  algum outro 
pensa  confiar  na carne,  ainda  muito 



pepoiyenai en sarki egw mallon mais eu:

3:5 peritomh oktahmerov ek 
genouv israhl fulhv beniamin 
ebraiov ex ebraiwn kata nomon 
farisaiov

Php 3:5 Circuncisão ao oitavo dia; da 
linhagem  de  Israel,  da tribo  de 
Benjamin,  Hebreu  de  Hebreus; 
segundo a lei um fariseu,

3:6 kata zhlon diwkwn thn 
ekklhsian kata dikaiosunhn 
thn en nomw genomenov 
amemptov

Php 3:6 Segundo o zelo, perseguindo a 
igreja; segundo a justiça que há na lei, 
havendo-me tornado irrepreensível!

3:7 all atina hn moi kerdh 
tauta hghmai dia ton criston 
zhmian

Php 3:7 Mas as coisas que para mim 
eram  ganho,  estas  tenho  estimado 
como perda, por causa de Cristo.

3:8 alla menounge kai hgoumai 
panta zhmian einai dia to 
uperecon thv gnwsewv cristou 
ihsou tou kuriou mou di on ta 
panta ezhmiwyhn kai hgoumai 
skubala einai ina criston 
kerdhsw

Php 3:8 Mas sim, na verdade também 
considero todas as coisas serem perda, 
pela  excelência  do  conhecimento  de 
Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor a 
quem  sofri  a  perda  de  todas  estas 
coisas, e  as tenho serem esterco, para 
que ganhe a Cristo;

3:9 kai eureyw en autw mh ecwn 
emhn dikaiosunhn thn ek nomou 
alla thn dia pistewv cristou 
thn ek yeou dikaiosunhn epi th 
pistei

Php 3:9 E seja achado nele, não tendo 
a minha  justiça  que  é da lei,  mas 
aquela que é através da fé de Cristo, a 
justiça que é de Deus pela fé,

3:10 tou gnwnai auton kai thn 
dunamin thv anastasewv autou 
kai thn koinwnian twn 
payhmatwn autou 
summorfoumenov tw yanatw 
autou

Php 3:10 Para conhecer a ele e o poder 
da sua ressurreição, e à comunhão dos 
seus sofrimentos, sendo feito na forma 
da sua morte,

3:11 ei pwv katanthsw eiv thn 
exanastasin twn nekrwn

Php  3:11  Se  de  alguma  maneira 
chegue à ressurreição dos mortos.

3:12 ouc oti hdh elabon h hdh 
teteleiwmai diwkw de ei kai 
katalabw ef w kai katelhfyhn 
upo tou cristou ihsou

Php  3:12  Não  que  já  o alcancei,  ou 
que já tenho sido tornado perfeito; mas 
prossigo,  se  também  segure,  para  o 
que também fui  segurado pelo Cristo 
Jesus.



3:13 adelfoi egw emauton ou 
logizomai kateilhfenai en de ta 
men opisw epilanyanomenov toiv 
de emprosyen epekteinomenov

Php 3:13 Irmãos, eu mesmo não julgo 
ter alcançado; mas uma coisa faço, na 
verdade esquecendo-me das coisas que 
ficaram atrás, e adiantando-me às  que 
estão adiante,

3:14 kata skopon diwkw epi to 
brabeion thv anw klhsewv tou 
yeou en cristw ihsou

Php  3:14  Prossigo  para  o alvo,  ao 
prêmio do alto chamado de Deus em 
Cristo Jesus.

3:15 osoi oun teleioi touto 
fronwmen kai ei ti eterwv 
froneite kai touto o yeov umin 
apokaluqei

Php 3:15 Por  isso,  tantos  quantos  já 
somos perfeitos, pensemos isto mesmo; 
e  se  alguma  coisa  pensais 
diferentemente, isto também Deus vos 
revelará.

3:16 plhn eiv o efyasamen tw 
autw stoicein kanoni to auto 
fronein

Php  3:16  Mas  naquilo  a  que  já 
chegamos,  devemos andar  segundo  a 
mesma regra, e pensar o mesmo.

3:17 summimhtai mou ginesye 
adelfoi kai skopeite touv 
outwv peripatountav kaywv 
ecete tupon hmav

Php  3:17  Sede  juntamente  meus 
imitadores, irmãos, e observai aqueles 
que assim andam, conforme nos tendes 
como um exemplo.

3:18 polloi gar peripatousin 
ouv pollakiv elegon umin nun de 
kai klaiwn legw touv ecyrouv 
tou staurou tou cristou

Php  3:18  Porque  muitos  andam,  dos 
quais muitas vezes vos dizia, e agora 
também digo chorando,  que  eles  são 
os inimigos da cruz de Cristo,

3:19 wn to telov apwleia wn o 
yeov h koilia kai h doxa en th 
aiscunh autwn oi ta epigeia 
fronountev

Php 3:19 Dos quais o fim é a perdição, 
cujo  Deus  é o  ventre,  e  a glória  na 
confusão deles, aqueles que só pensam 
nas coisas terrenas.

3:20 hmwn gar to politeuma en 
ouranoiv uparcei ex ou kai 
swthra apekdecomeya kurion 
ihsoun criston

Php  3:20  Porque  a  nossa  cidadania 
está  nos céus,  de  onde  também 
estamos  esperando  o Salvador,  o 
Senhor Jesus Cristo,

3:21 ov metaschmatisei to 
swma thv tapeinwsewv hmwn eiv 
to genesyai auto summorfon tw 
swmati thv doxhv autou kata 
thn energeian tou dunasyai 

Php 3:21 O qual transformará o corpo 
do  nosso  abatimento,  para  este  se 
tornar  na  mesma  forma  do  corpo  da 
sua glória,  segundo a eficácia do seu 
poder de também sujeitar a si mesmo 



auton kai upotaxai eautw ta 
panta

todas as coisas.

4:1 wste adelfoi mou agaphtoi 
kai epipoyhtoi cara kai 
stefanov mou outwv sthkete en 
kuriw agaphtoi

Php  4:1  Assim  que  meus  amados  e 
mui queridos irmãos, minha alegria e 
coroa,  estai  assim  firmes  no Senhor, 
amados.

4:2 euodian parakalw kai 
suntuchn parakalw to auto 
fronein en kuriw

Php  4:2  Rogo  a  Evódia,  e  rogo  a 
Síntique,  a  sentirem  o  mesmo  no 
Senhor.

4:3 kai erwtw kai se suzuge 
gnhsie sullambanou autaiv 
aitinev en tw euaggeliw 
sunhylhsan moi meta kai 
klhmentov kai twn loipwn 
sunergwn mou wn ta onomata en 
biblw zwhv

Php  4:3  E  peço  também  a  ti,  meu 
verdadeiro companheiro de jugo, ajuda 
essas  mulheres,  que  combateram 
juntamente  comigo  no  Evangelho,  e 
com Clemente,  e  com os  demais dos 
meus companheiros de trabalho, cujos 
nomes estão no livro da vida.

4:4 cairete en kuriw pantote 
palin erw cairete

Php  4:4  Regozijai-vos  sempre  no 
Senhor; outra vez direi, regozijai-vos.

4:5 to epieikev umwn gnwsyhtw 
pasin anyrwpoiv o kuriov egguv

Php 4:5 Seja a vossa equidade notória 
a  todos  os  homens.  O  Senhor  está 
perto.

4:6 mhden merimnate all en 
panti th proseuch kai th dehsei 
meta eucaristiav ta aithmata 
umwn gnwrizesyw prov ton yeon

Php  4:6  De  nada  estejais  solícitos, 
antes em tudo sejam notórias as vossas 
petições  a  Deus,  pela  oração  e  pelas 
súplicas com ação de graças.

4:7 kai h eirhnh tou yeou h 
uperecousa panta noun 
frourhsei tav kardiav umwn 
kai ta nohmata umwn en cristw 
ihsou

Php 4:7 E a paz de Deus que excede 
todo entendimento, guardará os vossos 
corações e  os vossos sentimentos em 
Cristo Jesus.

4:8 to loipon adelfoi osa estin 
alhyh osa semna osa dikaia 
osa agna osa prosfilh osa 
eufhma ei tiv areth kai ei tiv 
epainov tauta logizesye

Php 4:8 Quanto ao resto, irmãos, tudo 
o  que  é  verdadeiro,  tudo  o  que  é 
honesto, tudo o que é justo, tudo o que 
é puro,  tudo o que  é amável,  tudo o 
que  é de  boa  fama;  se  há alguma 
virtude  e  se  há algum  louvor,  nisso 
pensai.



4:9 a kai emayete kai 
parelabete kai hkousate kai 
eidete en emoi tauta prassete 
kai o yeov thv eirhnhv estai mey 
umwn

Php 4:9 O que também aprendestes e 
recebestes e ouvistes e vistes em mim, 
isso  fazei;  e  o  Deus  da  paz  será 
convosco.

4:10 ecarhn de en kuriw 
megalwv oti hdh pote aneyalete 
to uper emou fronein ef w kai 
efroneite hkaireisye de

Php 4:10 Ora, grandemente me alegrei 
no Senhor,  de  que  agora  finalmente 
reverdecestes o vosso lembrar de mim; 
no que também já lembráveis, mas vos 
falava oportunidade.

4:11 ouc oti kay usterhsin legw 
egw gar emayon en oiv eimi 
autarkhv einai

Php 4:11 Não que digo isto a respeito 
de  alguma necessidade;  porque eu  já 
aprendi  a  estar  contente  nas 
circunstâncias em que estou.

4:12 oida kai tapeinousyai oida 
kai perisseuein en panti kai en 
pasin memuhmai kai 
cortazesyai kai peinan kai 
perisseuein kai ustereisyai

Php 4:12 Mas sei estar abatido, e sei 
ter abundância; em tudo e em todas as 
coisas eu estou instruído, tanto a estar 
saciado como a ter  fome,  tanto a  ter 
abundância  como  a  estar  em 
necessidade.

4:13 panta iscuw en tw 
endunamounti me cristw

Php  4:13  Posso  todas  as  coisas  no 
Cristo que me fortalece.

4:14 plhn kalwv epoihsate 
sugkoinwnhsantev mou th yliqei

Php  4:14  Todavia  bem  fizestes, 
havendo partilhado  comigo na  minha 
aflição.

4:15 oidate de kai umeiv 
filipphsioi oti en arch tou 
euaggeliou ote exhlyon apo 
makedoniav oudemia moi 
ekklhsia ekoinwnhsen eiv logon 
dosewv kai lhqewv ei mh umeiv 
monoi

Php  4:15  E  sabeis  vós  também,  ó 
Filipenses,  que  no princípio  do 
Evangelho,  quando  parti  da 
Macedônia,  nenhuma  igreja  partilhou 
comigo  alguma palavra a  respeito de 
dar e receber, exceto vós somente;

4:16 oti kai en yessalonikh kai 
apax kai div eiv thn creian moi 
epemqate

Php  4:16  Porque  também  em 
Tessalônica, tanto uma como outra vez 
enviastes  o suprimento para  a  minha 
necessidade.

4:17 ouc oti epizhtw to doma 
all epizhtw ton karpon ton 

Php 4:17 Não que procuro uma dádiva, 
mas procuro o fruto que cresça para a 



pleonazonta eiv logon umwn vossa conta.

4:18 apecw de panta kai 
perisseuw peplhrwmai 
dexamenov para epafroditou ta 
par umwn osmhn euwdiav yusian 
dekthn euareston tw yew

Php  4:18  Mas  tenho  tudo  e  tenho 
abundância;  estou  suprido,  havendo 
recebido  de  Epafrodito  as  coisas 
enviadas da vossa parte,  um aroma de 
suave  fragrância,  um  sacrifício 
aceitável, e aprazível a Deus.

4:19 o de yeov mou plhrwsei 
pasan creian umwn kata ton 
plouton autou en doxh en 
cristw ihsou

Php 4:19 Mas o meu Deus suprirá toda 
a vossa  necessidade  segundo as  suas 
riquezas em glória, em Cristo Jesus.

4:20 tw de yew kai patri hmwn h 
doxa eiv touv aiwnav twn 
aiwnwn amhn

Php  4:20  Ora,  ao  nosso  Deus  e  Pai 
seja a  glória  para  todo  o  sempre! 
Amém.

4:21 aspasasye panta agion en 
cristw ihsou aspazontai umav 
oi sun emoi adelfoi

Php 4:21 Saudai cada santo em Cristo 
Jesus. Os irmãos que estão comigo vos 
saúdam.

4:22 aspazontai umav pantev oi 
agioi malista de oi ek thv 
kaisarov oikiav

Php 4:22 Todos os santos vos saúdam, 
e principalmente os que são da casa de 
César.

4:23 h cariv tou kuriou hmwn 
ihsou cristou meta pantwn 
umwn amhn

Php  4:23  A  graça  do  nosso  Senhor 
Jesus  Cristo  seja com  todos  vós! 
Amém. 

(Escrita  de  Roma  aos  Filipenses  [e  
enviada] por Epafrodito.)


