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O

lhe ao seu redor e veja o que você tem! Consegue contar as bênçãos que o Senhor lhe confiou? Além das bênçãos
materiais, você tem dons, talentos, tempo, saúde, círculo de relacionamentos, conhecimento, inteligência, as Escrituras,
testemunhos, experiências, frutos do Espírito em sua vida, e tantas outras riquezas que são incontáveis.
Agora, pare e pense: nesse universo de coisas que você tem, o que você tem dado para que o Evangelho de Cristo alcance
todas as nações, começando com as pessoas que você convive até aquelas que moram bem longe, nos “confins da terra”?
Como APMT – Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, queremos encorajar sua igreja, sociedades internas, departamentos e EBD a adotar o tema do ano “Tudo pelo Evangelho! Tema esse inspirado no versículo “Tudo faço
pelo evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele” I Co 9.23”. Você pode trabalhar esse tema na sua Conferência
Missionária, vigília de oração, acampamentos e outras atividades na sua igreja local, para que juntos possamos nos unir na
proclamação do Evangelho.
Temos acompanhado a dedicação e o trabalho dos nossos missionários que deixaram seu conforto e aconchego
familiar para levar as Boas Novas àqueles que precisam ouvir da Salvação. Você pode ser um parceiro dos missionários
envolvendo-se com os projetos e com as famílias.
Oramos para que os pastores e demais líderes nas igrejas invistam na vida dos vocacionados, no preparo deles, que
apoiem aqueles que têm entendido o chamado de Deus para responder aos desafios dos povos não alcançados, e menos
evangelizados, em contextos transculturais no Brasil e no mundo.
As estatísticas globais do avanço do Evangelho são um lembrete diário da urgência da Missão, e do trabalho ainda
inacabado da Igreja e sua responsabilidade na Grande Comissão. Os dados apontam que 42% da população global ainda
não foi alcançada pelo Evangelho. São mais de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. No Brasil, são
121 etnias indígenas pouco ou não evangelizadas. Temos recebido grupos étnicos de imigrantes e refugiados nas nossas
cidades e precisamos alcançá-los.
A nossa pergunta é: estamos dispostos a fazer “Tudo pelo Evangelho” como nos orienta o apóstolo Paulo? Jesus
deu TUDO, deu sua vida para alcançar você e eu. Nós, enquanto Agência Missionária da IPB, nos esforçamos para fazer
tudo e rogamos, confiantes, que nossas igrejas, pastores, líderes e membros também façam tudo, a fim de que cada um
de nós possa dizer, naquele dia final: “Eu fiz TUDO pelo Evangelho do Senhor Jesus!”
Esperamos que você e sua igreja venham aderir a esta campanha! Cole o cartaz no mural de sua igreja! Se precisar
de mais alguns, é só pedir que enviaremos. Se quiser a arte para colocar nos grupos de Whatsapp da sua igreja, podemos
enviar. Sonhamos e rogamos a Deus que novos vocacionados e igrejas se unam à causa missionária da IPB, e que todos
juntos, tanto na vanguarda ou na retaguarda da missão, sejamos mobilizadores de missões!
Pelos, ainda, não alcançados,

Rev. Marcos Agripino C. Mesquita
Executivo da APMT
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