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“Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês,
sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho, desde o primeiro dia até
agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo
Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois,
quer nas correntes que me prendem quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo
da graça de Deus.
Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta
é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para
discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça,
fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus” (Filipenses 1:3-11).
O apóstolo Paulo escreveu para a igreja filipense de uma prisão romana. Mais do que qualquer outra igreja, estes
crentes tinham o apoiado em seu ministério e eles eram muito queridos para ele. Paulo expressou a sua afeição
por eles e a sua apreciação por esta parceria. Além disso, queria encorajá-los para manter os seus olhos em
Jesus e confiar em Deus para completar a obra que tinha começado neles.
Paulo é um exemplo perfeito de alguém que passa por um grande sofrimentos e mantém a sua fé no poder de
Deus. Mais adiante, lemos: “Tudo posso naquele que me fortalece” (Filipenses 4:13). Paulo estava certo do seu
próprio relacionamento com Jesus e sabia que Deus os sustentaria em seus momentos de maior fraqueza.
Da mesma forma, temos certeza de que Deus sustenta-nos quando a vida parece insustentável. Em nossos
momentos de maior fraqueza, nós temos a força que é imóvel. Temos uma esperança sincera - Deus está
conosco em nossa necessidade.
Quando você caminhar pelas tribulações, esteja confiante de que Deus te sustentará. Além disso, ele completará
a obra que um dia começou em você. Mantenha os seus olhos nele.
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