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São Paulo, janeiro de 2018.

Aqui está o cartaz da Campanha de Oração anual 
da APMT, referente a 2019, cujo tema é:

“PARCERIA – juntos na proclamação do evangelho”
O versículo base para a Campanha é: “...nenhuma 

igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, 
senão unicamente vós outros;” Fp 4.15b

Nosso amado irmão Apóstolo Paulo, na bela carta 
que escreve aos irmãos de Filipos, apresenta o que 
de fato é o modelo bíblico de relacionamento entre 
o missionário de carreira, que passou boa parte de 
sua vida laborando em favor da proclamação do 
evangelho, e a igreja local.

Ele nos ensina que não estava isolado do mundo, 
“órfão”, sem que ninguém se apercebesse dele e 
do importante ministério que desempenhava, mas 
que a Igreja que se reunia em Filipos estava com ele, 
laborando igualmente para que os gentios ouvissem 
a boa nova do evangelho.

A escolha do verbo “associar” traduz perfeitamente 
essa dinâmica de relacionamento. Ambos – ele e a Igreja – eram associados a � m de que o 
mundo não converso tivesse a oportunidade de ouvir que Deus se fez homem, habitou entre 
nós e deu a sua vida em resgate de muitos. 

Os missionários da APMT têm o privilégio de vivenciar semelhante experiência. O fato de uma 
igreja local depositar mensalmente uma oferta, em favor de determinado missionário, mostra 
que ambos estão labutando lado a lado a � m de que os eleitos ouçam e se curvem em adoração 
e louvor a Jesus. É como se Epafrodito estivesse chegando de longe e entregando nas mãos do 
missionário aquela tão preciosa e necessária oferta de amor.

Nos mais de 18 anos desde que a APMT iniciou sua jornada, temos testemunhado o quão 
valiosas e fundamentais são as parcerias feitas entre igrejas e missionários. Uma igreja local não 
tem como fechar as portas do templo, colocar todos os seus membros num avião e seguir na 
direção daqueles que ainda não ouviram o evangelho. A única maneira de isso acontecer é essa 
mesma igreja manter-se incansavelmente trabalhando a favor dos que estão perto, e também 
dos que estão longe, ouvindo a Palavra pela boca de quem foi enviado.

Que nos próximos 18 anos, se Jesus ainda não tiver voltado, continuemos nesta via de mão 
dupla: enviando “Epafroditos” ao encontro dos “Paulos” que estão por aí sendo boca de Deus 
entre as nações.
Pelos, ainda, não alcançados,

Rev. Marcos Agripino C. de Mesquita
Executivo da APMT

Carta da campanha19.indd   1 13/12/2018   10:03:49


