exceto a nossa visão. Muitos, igrejas e indivíduos,
querem ver nossos frutos para então, só depois, nos
apoiarem. Por outro lado, como podemos chegar ao
campo missionário para darmos os frutos sem que
as pessoas nos apoiem financeiramente?
Novamente, Paulo é nosso exemplo. Nas
suas cartas aos Coríntios, vemos que ele trabalhou
com as suas próprias mãos para cumprir a sua
missão. No início, somente com aquela parceria,
ele se sustentou trabalhando (fazendo tendas) para
preencher aquele vácuo. Se nós cremos na missão
que o Senhor nos deu (mais do que qualquer outra
pessoa), devemos ser os primeiros a investir nela.
Muitas vezes, os outros estão esperando para ver
o que nós mesmos estamos dando, antes deles
decidirem ajudar. Bem no início do meu ministério,
lembro-me de que o Senhor me prometeu: Simon,
ande em direção ao alvo e eu lhe encontrarei no
caminho.
E Ele fez isso! Dou graças a Deus por cada um
que Ele levantou e que ficou ao meu lado investindo,
mesmo sendo “no início”.
Depois, Paulo escreveu: “nenhuma outra
igreja, mas somente vocês”. Há alguma decepção
por trás dessas palavras? Não, no contexto, Paulo

estava contente. O foco dele não estava naqueles
que não colaboravam. Mas, em vez disso, posso vêlo maravilhado: graças a Deus havia uma igreja!
Missionários, se tiverem somente uma
parceria, alegrem-se! Você está em boa companhia,
você e Paulo. Graças a Deus por essa única igreja! É
um começo.
Por outro lado, falo para os pastores e para os
membros das igrejas locais: não vamos deixar que
somente os Filipenses recebam todas as bênçãos
disponíveis no tocante ao dar e receber que uma
parceria com a obra missionária nos garante!
Eles receberam a promessa contida no
versículo 19, e você? Participe de algo bom,
especialmente “no início”. Seja guiado pelo Espírito
Santo e invista no sonho de Deus para as nações.
Creia em alguém antes de ver qualquer fruto e,
assim, você poderá tomar posse disto: o nosso Deus,
segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as
suas necessidades em Cristo Jesus.

