
Filipenses 1.3-6 

A Oração Bíblica 

3
    Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, 

4
    fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, 

5
    pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. 

6
    Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la 

até ao Dia de Cristo Jesus. 

  

Mensagem Central:   A Escrituras nos apresentam o modelo da oração que condiz com nossa 
condição e com o caráter de Deus. 

  

3 itens integrantes da oração bíblica 

  

1. Gratidão (3) 

... por tudo que “eu” recordo de vós... 

Apesar de certamente haver entre as lembranças de Paulo “bons” e “maus” 
momentos, ele enfatizava os “bons” e era grato por eles diante de Deus. 

  

2. Petição (4,5) 

ἐπὶ = “por causa da” (NVI) ou “pela” (ARA)? — (ἐπὶ é a primeira palavra do v.5). 

  

► 1ª possibilidade: “por causa da” 

4
    fazendo sempre, com ALEGRIA, súplicas por todos vós, em todas as minhas 

orações, 

5
    por causa da vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. 

At 16.14,15 – Lídia, uma das convertidas, hospeda Paulo e seus amigos. 

At 16.40 – A igreja já estava sediada na casa de Lídia. 

Fp 4.16 – Os filipenses enviam duas ofertas para Paulo em Tessalônica. 

2Co 11.9 – Os filipenses enviam duas ofertas para Paulo em Corinto. 

2Co 8.1-4 – A igreja de Filipos participa de uma oferta expressiva para a 
Judeia. 

  

► 2ª possibilidade: “pela” 



4
    fazendo sempre, com alegria, SÚPLICAS por todos vós, em todas as minhas 

orações, 

5
    pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. 

Ef 1.16 – Paulo orava constantemente por igrejas que fundou. 

Cl 1.3,4 – Paulo orava constantemente até por igrejas que ele não fundou. 

2Co 11.28 – O cuidado (preocupações e orações) de Paulo pelas igrejas eram 
diários. 

  

3. Confiança (6) 

... aquele que começou a boa obra... 

... há de completá-la até o Dia de Cristo Jesus... 

  

 


