
O Apóstolo Paulo é um herói missionário, 
estando somente em segundo lugar 
depois do próprio Senhor Jesus. Que vida 

dedicada ao Senhor! Aquele que um dia foi o alvo 
da sua perseguição! De muitas maneiras, Paulo 
é um exemplo para nós: seu andar no espírito, 
seu equilíbrio em relação aos frutos e aos dons, 
sua perseverança diante de grande oposição, a 
profundidade de suas revelações, etc. Onde vamos 
parar nessa lista de tantas qualidades?

 Dentro do contexto de missões, veremos que 
Paulo também foi brilhante na sua extraordinária 
abordagem sobre finanças. O capítulo 4 da epístola 
aos Filipenses é uma prova disso, com o seu clímax 
na maravilhosa afirmação feita no versículo 19: E o 
meu Deus suprirá todas as vossas necessidades.

 No entanto, antes de Paulo chegar aí, ele havia 
feito uma breve atualização do estado das suas finanças. 
O apóstolo era um missionário contente, tanto na 
abundância quanto na escassez, quer estivesse cheio ou 
faminto. Ele afirmou que podia todas as coisas através 
daquele que é o poder dinâmico operando dentro dele. 

 Então, no versículo 15, Paulo nos abre uma 
janela da sua missão e explica como ela progrediu. 

Este versículo é um pouco chocante, pois ele diz o 
seguinte: Agora, vocês sabem também que no início do 
evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja 
compartilhou comigo no tocante a dar e receber, mas 
somente vocês.

 O quê? Paulo estava certo disso? Nem 
mesmo a igreja em Antioquia? Não! O melhor é 
que não há nenhuma auto-piedade aqui por parte 
de Paulo. Não havia nenhum lugar no seu coração 
para amarguras. Em vez disso, havia uma gratidão 
genuína por aqueles que foram os seus parceiros 
fiéis. E, para estes, os Filipenses, havia a alegre 
certeza do cumprimento da promessa contida no 
versículo 19.

 Vamos rever algumas palavras citadas 
no versículo 15: “no início”, “nenhuma igreja” e 
“somente vocês”. Podemos aprender algumas 
lições simples que abençoarão tanto as igrejas 
locais quanto os missionários a serem enviados 
por elas.

 Antes de tudo, nós percebemos que Paulo 
falou “no início”. Quantos nunca iniciaram por causa 
da falta de recursos para financiar a sua missão? No 
início, temos muito pouco para mostrar às pessoas, 


