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Texto áureo:
FILIPENSES 2
19 Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de
que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação.

Texto da leitura bíblica em classe:
FILIPENSES 2.19-29
19 Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de
que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação.
20 Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado;
21 porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus.
22 Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no evangelho, como filho ao
pai.
23 De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios.
24 Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco.
25 Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e
companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades.
26 porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivésseis
ouvido que ele estivera doente.
27 E, de fato, esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele e não somente dele,
mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza.
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28 Por isso, vo-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu
tenha menos tristeza.
29 Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra [...].
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