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Texto áureo:
FILIPENSES 1
9 E peço isto: que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento.

Texto da leitura bíblica em classe:
FILIPENSES 1.1-11
1 Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo,a todos os santos em Cristo Jesus que estão em
Filipos, com os bispos e diáconos:
2 graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.
3 Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós,
4 fazendo, sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas,
5 pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora.
6 Tendo por certo isto mesmo: que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará
até ao Dia de Jesus Cristo.
7 Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois
todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha
defesa e confirmação do evangelho.
8 Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável
afeição de Jesus Cristo.
9 E peço isto: que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento.
10 Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum
até ao Dia de Cristo,
11 cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus.
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