
Filipenses 2.9-11 

O Resultado de Servir a Deus 

  

9        
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, 

10      
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, 

11      
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai. 

  

Mensagem Central: O serviço para a glória de Deus, com seus custos e dificuldades, precede a 

exaltação promovida pelo próprio Senhor. 

  

3 resultados da obra servil de Cristo 

  

1. Nome exaltado (9) 

  
20

o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita 

nos lugares celestiais,
21

acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo 

nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro (Ef 1.20,21). 

  

2. Governo soberano (10) 

  

se dobre todo joelho - não quer dizer salvação universal, mas soberania sobre todos, para 

agraciar e para julgar. 

  
 22

Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra; porque eu sou Deus, e 

não há outro.
23

Por mim mesmo tenho jurado; da minha boca saiu o que é justo, e a 

minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda 

língua.
24

De mim se dirá: Tão-somente no SENHOR há justiça e força; até ele virão e serão 

envergonhados todos os que se irritarem contra ele.
25

Mas no SENHOR será justificada 

toda a descendência de Israel e nele se gloriará (Is 45.22-25). 

  

Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na 

terra (Mt 28.18). 

  

3. Reconhecimento divino (11) 

  

Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós 

crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo (At 2.36). 

  

  

E quanto a nós? 



  

1) Nome no Livro da Vida confirmado por Cristo: 

O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome 

do Livro da Vida; pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus 

anjos (Ap 3.5). 

  

2) Participação ativa no governo de Cristo: 

Se perseveramos, também com ele reinaremos... (2Tm 2.12a). 

  

3) Reconhecimento como servos do Senhor: 
31

Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então, se 

assentará no trono da sua glória;
32

e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele 

separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas;
33

e porá as ovelhas à 

sua direita, mas os cabritos, à esquerda;
34

então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: 

Vinde, benditos de meu Pai! Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação 

do mundo (Mt 25.31-34). 

 


