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SERVIR AO SENHOR AJUDANDO OUTROS

Teremos notado alguma vez o importante  trabalho de um irmão chamado Onesíforo? Podemos

aprender dele uma lição muito proveitosa, em especial nestes dias em que há muitos filhos de Deus

isolados, sendo-lhes muito difícil, senão impossível, reunirem-se com outros crentes para comunhão

com o povo do Senhor.

Paulo, escrevendo a respeito de tal servo, disse: "Onesíforo... muitas vezes me recreou, e não se

envergonhou das minhas cadeias, antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me

achou" (2 Tm 1.16-18).  Resumindo, temos esta referência dos bons e oportunos serviços desse

irmão em favor do apóstolo e algo muito sugestivo para os que tiverem o coração repleto de Cristo.

"Quanto me ajudou." Vemos que este estimado homem de Deus, qual brisa matinal, fresca e suave,

confortou o coração do grande apóstolo. Se alguma vez Paulo pôde sentir-se contristado e abatido,

ali  estava  esse  irmão  para  o  confortar,  com amor,  enquanto  reanimava  o  espírito  do  apóstolo,

solidarizando-se com ele nas suas prisões.

Teremos nós consolado algum irmão que traga coração abatido? Teremos procurado reanimá-lo a

fim de poder continuar no caminho? Se assim for, devemos continuar a fazê-lo sempre que possível.

Vejamos como Paulo trata com pormenores aquilo que Onesíforo lhe fez: "Com muito cuidado me

procurou e me achou" (vers. 17). Irmãos, existem hoje inúmeros filhos de Deus espalhados por toda

a parte, os quais podemos buscar e achar. É possível que eles necessitem ser procurados e achados.

Tal serviço será considerado por Aquele que foi a encontro da mulher samaritana junto ao poço de

Sicar.  Ele  conhece-os,  e  não deseja  esquecê-los.  Mais do que isto,  Ele  deseja ver-nos saindo à

procura deles, fazendo-os recordar dos laços que nos unem uns aos outros e todos nós a Cristo, na

Sua glória.

Onesíforo ajudou o apóstolo tanto em Roma como em Éfeso. De que maneira não sabemos. Mas o

Senhor o sabia. E qualquer serviço realizado pelos Seus servos era precioso, como o próprio Senhor

testifica disso na Sua Palavra, dizendo: "Quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a

mim o fizeste" (Mt 25.40). Queira Deus que estejamos sempre preparados, com corações desejosos

de O servir, enquanto ajudamos aqueles que são Seus.
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