COMPANHEIROS IRMÃOS
“Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes
autoridade sobre os espíritos imundos”. (Marcos 6:7)
É mais fácil trabalhar sozinho ou executar uma tarefa com um companheiro
que é tão capacitado como nós? O texto acima fala de algo extremamente
extraordinário na vida cristã: o companheirismo. Como é importante termos
pessoas ao nosso lado, pessoas que dividam a carga conosco, pessoas que
estejam dispostas a caminhar ao nosso lado. O Senhor Jesus sabia desta
necessidade do nosso ser. Por isso, ao enviar os discípulos para pregarem o
evangelho, Ele não os deixou sozinhos, mas cada um possuía o seu
companheiro de caminhada. Foi o próprio Deus quem disse que “não é bom
que o homem viva só”. Isto não diz respeito somente a casamento, mas
também a amigos que desempenham a mesma função no Reino de Deus.
Como é solitária e triste a vida de uma pessoa sem amigos verdadeiros! Temos
amigos que caminham conosco? Criamos vínculos de amizades produtivas,
ministeriais e verdadeiras dentro do Reino de Deus?
Lembra-se de Moisés? O Senhor o chamou para libertar o povo de Israel, mas
em lugar de aceitar prontamente, ele se mostrou alguém relutante ao
chamado, mesmo depois de Deus derrubar todos os seus argumentos.
Contudo, quando Arão foi comissionado a ir com ele, as desculpas acabaram e
imediatamente Moisés disse sim ao chamado do Senhor.
O Senhor Jesus não esteve sozinho na Sua missão. Além de chamar os
discípulos para estarem com Ele, Jesus afirmou que “Ele e o Pai são um”.
Mesmo com a companhia do Pai, vemos Jesus realizando a Sua obra
acompanhado dos discípulos, ainda que apenas Pedro, Tiago e João, em
alguns casos. Jesus não andou sozinho e nós não devemos andar. Saulo tinha
Barnabé, Paulo estava com Silas, Moisés e Arão, Jeremias e Baruque, Daniel
com Azarias, Mizael e Ananias, Pedro e João, Davi e Natã, Josué e Eleazar,
você e...? Caminhe com alguém. Não esteja sozinho no evangelho, porque se
você tropeçar, quem irá segurar a sua mão?
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