Amigos e Cooperadores na Obra do Senhor
CL 4.7-18

INTRODUÇÃO
Nesses versículos Paulo nos ensina que tinha amigos, que podia
contar na obra do Senhor, apesar das circunstâncias que enfrentava, pois se
encontrava preso, mas Deus não o deixa só. Ele sempre levanta amigos para
está ao nosso lado, nos momentos mais difíceis, mesmo que esses possam
falhar Ele, o Amigo por excelência, jamais nos deixa só. Paulo ao citar o nome
desses homens, apesar de anônimos para alguns, eram muito conhecidos por
Paulo, pois amigos verdadeiros a gente só conhece na hora das lutas, das
dificuldades é sempre nessas horas que eles aparecem, Pv. 17.17 - Em todo
tempo ama o amigo; e na angústia nasce o irmão; Pv. 18. 24b mas há amigo
mais chegado do que um irmão.
Nas cartas que Paulo escrevia às igrejas, ele sempre fazia menção
de alguns nomes onde ele mandava saudações a esses homens e mulheres
que faziam parte da sua jornada ministerial ou até mesmo recomendações
pessoais da sua própria parte, 2Tm 4.19-21; Fm. 23-24; Fl. 4.21.
ROMANOS 16 – ele faz uma lista e cita alguns nomes de irmão onde ele
manda saudações individuais a cada um.
O próprio Jesus Cristo, para realçar o grau de intimidade com os
seus discípulos, disse em Jo 15.15 Já vos não chamarei servos, porque o
servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos,
porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.
Temos que ser irmãos-amigos na obra do senhor para que ela
possa andar.
O que o apóstolo Paulo nos ensina nos versículos de
Colossenses 4.7-18?
1°- Temos que ter amizades seletivas
O que precisamos nestas últimas horas, que antecedem a volta de
Jesus, é o dom de discernimento de Espírito 1Co 12.10, pois a falta desse
maravilhoso dom nos pode trazer sérios prejuízos, Jo 2.24-25.
Amizades seletivas não é individualismo, é uma verdade que a vida
nos prepara, pois sempre haverá aqueles mais chegados na caminhada. Pv
18.24.

1Sm 30.26 E chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de
Judá, seus amigos...
2Sm 15.37 Husai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade; e Absalão entrou
em Jerusalém.
um Rs 4.5 E Azarias filho de Natã, estava sobre os provedores; e Zadude, filho
de Natã, oficial-mor, amigo do rei
João 15.15 Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o
seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quando ouvi de
meu pai vos tenho feito conhecer.
Tg 2.23 ... e foi chamado amigo de Deus
3 João 1.15 A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos,
nome por nome.
2°- A obra de Deus não pode parar apesar das circunstâncias Cl. 4.18b
Cl 4.18b Lembrai-vos das minhas prisões.
2Tm 1.8b ... Participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus.
2Tm 2.3 Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo.
2Tm 4.5 Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um
evangelista, cumpre o teu ministério.
3° A obra de Deus é feita pela cooperação de todos no ministério. (Cl. 4)
a)
b)
c)
d)

Tíquico – vs 7 irmão amado, e fiel ministro, e conservo no Senhor,...
Onésimo - vs 9 amado e fiel irmão
Aristarco - vs 10 Aristarco, que está preso comigo,vos saúda....
Epafras - vs 12 Saúda-vos Epafras, que é dos vossos, servo de Cristo,
combatendo sempre por vós em orações,...

Todo corpo unido vive na dependência de cada membro para
sobreviver, 1Cor 12.21-22. E o olho não pode dizer à mão: Não tenho
necessidade de ti, nem ainda a cabeça, aos pés: Não tenho necessidade de
vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são
necessários.
4° O tempo nos muda para reconhecemos os valores individuais uns dos
outros – Cl 4.10
O próprio Paulo que anos anteriores não queria a companhia de
João Marcos em sua segunda viajem missionária, At 15.36-39, pois o mesmo o
teria deixado e voltado para Jerusalém, At 13.13; Paulo reconhece algo em

João Marcos que só o tempo o fez vê. Não olhemos para as falhas dos nossos
amigos mais sim para suas virtudes.
e) Marcos, sobrinho de Barnabé - Cl 4.10
2Tm 4.11... porque me é muito útil no ministério
5° Não estamos só na obra do Senhor pois mesmo na cela Ele não deixou
Paulo sozinho.
f) Aristarco - vs 10 ... que está preso comigo, vos saúda
O próprio Cristo nos prometeu Mt 28.20 eis que eu estou convosco todos os
dias, até a consumação dos séculos. Amém!
Não está só nesta obra ele está conosco todos os dias, crêa somente.
6° Mesmo na prisão Paulo se preocupava com o ministério dos seus
companheiros Vs17
g) Arquipo – vs 17 Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para
que o cumpras.
Bons conselhos de amigos verdadeiros sempre têm bons resultados
para seus companheiros, Pv. 24.6 Porque com conselhos prudentes tu farás a
guerra; e há vitória na multidão dos conselheiros. Que tipo de conselhos
estamos dando aos nossos amigos?
Na categoria de relacionamentos humanos existem três classes de
pessoas: Inimigos, falsos amigos e amigos. Querendo ou não, na caminha
ministerial, essas três classes de pessoas aparecem em nossa vida, 2Tm 4.14
Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males; o Senhor lhe pague segundo
as suas obras; 2Cor 11.26...perigos entre os falsos irmãos, Judas é um
exemplo de falso irmão pois ele andava com Jesus, comia na mesma mesa de
Jesus e mesmo assim o traiu; 1Sm 18.4 E Jônatas se despojou da capa que
trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada,
e o seu arco e o seu cinto; na verdadeira amizade nós nos despojamos da
capa, da espada e do cinto ou seja tipologicamente esses três objetos
representa que quando somos amigos verdadeiros nós nos desarmamos para
ver o bem estar do nosso amigo.
Querido leitor, através desta mensagem podemos concluir que
amigos de verdade não se compram, não se vende e não se conquista de
qualquer jeito. Mas através de uma amizade sincera, sem hipocrisia e
fundamentada na palavra de Deus ela se materializa e permanece para
sempre. Que Deus o abençoe.
Pb. Dênis Caiteno

