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A ORAÇÃO DE PAULO 
Filipenses 1.9-11 

 
SENTIR 

 
Vamos começar esse encontro de forma diferente? Pergunte qual a maior 
necessidade de cada um nesses dias, e orem uns pelos outros. 
 
APRENDER 
 
O apóstolo Paulo, orando pelos irmãos da igreja de Filipos, deixou cinco 
sementes que também são um desafio para nós hoje: 
 
v.9a – “Que o vosso amor aumente mais e mais” 

• Romanos 5.5 – “... porque o amor de Deus é derramado em nosso 
coração pelo Espírito Santo...” 

• Efésios 5.18 – “... mas enchei-vos do Espírito.” 
 
v.9b – “Em pleno conhecimento e toda a percepção” 
É o verdadeiro conhecimento e a perfeita compreensão de cada situação. 
É o conhecimento exato e o discernimento moral em toda classe de 
situações. É a sensibilidade genuína nos relacionamentos. 

 
v.10a – “Para aprovardes o melhor” 

• Filipenses 4.8 – “Tudo o que é justo, verdadeiro, respeitável, puro, 
amável e de boa fama... isso praticai...” 

Que se escolha o melhor, apoiando o que tem dado provas de ser 
essencial e vital. O resultado do amor inteligente é um sentido justo de 
valores. É distinguir entre as questões importantes e assuntos secundários 
e irrelevantes. 
 
v.10b – “Sinceros e inculpáveis” 
É o cristianismo sem máscara. É a transparência absoluta. É andar na luz, 
sem que haja acusação produtora de culpa. 
Sem mancha, como quando se põe debaixo da luz. Isto se converte numa 
compreensão vital para enfrentarmos o dia de Cristo. 

• 2 Timóteo 2.15 – “Procura apresentar-te a Deus aprovado...” 
• 1 João 1.7 – “Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, 

mantemos comunhão uns com os outros...” 
 
v.11 – “Cheios do fruto de justiça” 
O amor que discerne produzirá uma colheita abundante de retidão e 
justiça. 

• Mateus 5.20 – ”Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e 
fariseus, não entrareis no reino dos céus.” 

• Gálatas 5.22 – “Mas o fruto do Espírito é...” 
 

REFLETIR 
 

Deus será glorificado com um estilo de vida assim, cheio de amor e que 
reflete a vida e o caráter de Jesus. 

• Colossenses 1.27 – “Cristo em vós, a esperança da glória.” 
 

APLICAR 
 
Como está a nossa vida em relação a cada um desses cinco pontos 
apresentados por Paulo? 

− O amor de Deus em nós tem aumentado? 
− Temos crescido no conhecimento de Deus? 
− Temos feito o melhor que podemos? 
− Somos sinceros e livres de toda culpa? 
− Temos frutos de justiça em nossa vida? 

 
Orem juntos para que essas cinco sementes achem em nosso coração um 
solo fértil, que cresçam e deem muitos frutos para a glória de Deus.  
 

 
 

 


