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“Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais
agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua
em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele” (Filipenses 2:12,13, NVI).
A carta de Paulo aos filipenses é cheia de elogio, encorajamento e bênção. Ele está impressionado pela sua
caminhada de obediência e os elogiava por ser tão fácil andar com eles. Também os elogiava por serem firmes e
inabaláveis, até mesmo quando não estava lá para guiá-los.
Deus é o único que capacita estes santos para querer e realizar - a palavra querer aqui significa desejar, ter uma
paixão por, realmente querer ir atrás de algo. Assim, Deus está operando tanto neles, que podem viver vidas
frutíferas, agradando-lhe. Paulo continua: “Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus
inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo,
retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me
esforçado inutilmente” (Filipenses 2:15,16).
Esta parte da escritura encorajou os filipenses a prestar atenção em onde estavam no meio dos desafios. “Olhe
para o todo! Não reclame e lamente, porque isto atrofiará o seu crescimento.” Até mesmo alguns na igreja não
estão vivendo como deveriam. Eles cantam as músicas e pronunciam as palavras certas, mas os seus corações
não estão verdadeiramente transformados. O Pai quer que brilhemos como as estrelas no mundo ao nosso redor.
Você pode seguir o exemplo da igreja filipense e viver a sua vida de uma maneira que brilhe a glória de Deus para
aqueles ao seu redor. Peça ao Espírito Santo para te atrair para mais perto, assim, seja consumido por Jesus e se
mantenha uma forte testemunha no meio de uma geração corrompida e perversa.
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