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POR ONDE ANDAM OS VALENTES DA OBRA DO SENHOR JESUS

VALENTE - Aquele que se destaca pela força, coragem, determinação, fidelidade,
disposição.
A igreja de Cristo avança ao longo dos tempos pelo empenho de homens valorosos por
mim chamados “os valentes da obra”, por amor e obediência expõe-se em favor do bom resultado no
que se refere ao progresso da causa do Mestre.
A Firmeza e constância de cada um (1 Co.15 57-58), torna-se culminante, única e
exclusivamente para a honra e glória do excelso nome do Senhor. Entretanto, a pessoa do valente faz
jus ao reconhecimento a alegria, e esta ninguém tira.

Mediante ao exposto, destaca-se:

Gideão, o quinto dos Juízes de Israel, homem de grande valor (Jz 6.12); trabalhador (Jz
6.11); adorador (Jz 6.24). Chamado para cumprir o Ministério de libertação liderando o povo de Israel.
Os opressores midianitas, amalequitas e outros do Oriente, invadiam o território destruíam as
plantações, roubavam alimentos e animais, subtraiam as novidades, usavam de violência com as
mulheres. O povo de Deus pelo seu pecado estava vulnerável, fraco, doente e pobre. Agora, envolto
em situação caótica resolve clamar (Jz 6.6) para o devido livramento. Surge um personagem
devidamente chamado, vocacionado e preparado (Jz 7.2). Gideão triunfou diante dos opressores
colocando-se como “valente da obra” aos olhos do Senhor.
Benaia – Filho de Joiada, “Grande em Obras”, Comandante da Guarda do Rei Davi (1 Sm
23. 22-23), corajoso (2 Sm. 23- 20), disposto ao Rei e fiel ao Reino. Este era valente pelo o que fez em
prol do povo de Deus; não olhava para as dificuldades e obstáculos (2 Sm. 23 - 20). Feriu um leão em
meio de uma cova em época de frio; Detalhe: Em tempo de frio costuma nevar e as caças escondemse, é provável que o feroz animal estivesse agitado e faminto buscando o primeiro alvo que
aparecesse, o valente Benaia não titubeou, feriu o leão matando-o (1 Cr. 11-23). Matou um gigante
egípcio bem armado, estando apenas com um cajado nas mãos (2 Sm 23.22); Benaia feriu ainda dois
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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heróis do exército dos moabitas (1 Cr. 11.22). Para honrar o Rei e defender o povo este homem
arriscou-se por várias vezes o que pela sua trajetória, justifica-se ser chamado como um dos “os
valentes de Davi”; consequentemente, o valente da obra de Deus (2 Sm. 23 8-20).
Na atualidade, existe um clamor em busca de homens e mulheres que se dediquem
única e exclusivamente em prol do Reino de Deus, da causa do Mestre com o único objetivo de servilo, não se expondo aos homens, mas direcionando todo elogio e merecimento ao Rei dos Reis,
imortal, invisível, único Deus digno de honra e glória para todo o sempre. Amém. (l Tm 1.17).
Os obreiros de um modo geral; os Ministros do Evangelho, não devem buscar para si
elogios e aplausos em função do ministério abençoado e próspero que Deus lhe confiou. A
glorificação é para e Pai eterno (Mt 5.16), a alegria é para o servo porem, o progresso e avanço é
destinado a obra daquele que o chamou.
A manutenção do sucesso ministerial consiste no amor, humildade e reconhecimento,
o que fará do servo um “valente da obra” de Deus.
Hoje em dia, os “valentes da Obra” são encontrados e identificados com facilidade?
Os líderes têm produzidos Frutos dignos à serem seguidos pelos seus respectivos
liderados e aos demais da comunidade evangélicas.
A visão dos homens de Deus está a priori na salvação, libertação, transformação do
povo necessitado?
O caro líder tem se aplicado de todo o coração no Reino de Deus ou no reiro dos
homens e, sobretudo, no conveniente.
Deus, Pai de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mobilize todos os servos e em
especial, os “valentes da Obra’’, para a retomada de ação quanto a chamada e vocação pessoal (I Co.
10-31).

“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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Para Glória de Deus, destaco a pessoa do Dc Faustino Pereira Antunes (IPDA), pela
dedicação, animosidade e fidelidade, que como “obreiro aprovado”, “valente da Obra”. Na qualidade
de filho, rogo a Deus as mais ricas e copiosas bênçãos e o louvo pela sua vida e ministério.
Em Cristo.

Contatos:
Pr. Samuel Moura Antunes, Pastor Assistente, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Porto Novo,
São Gonçalo – RJ.
E-mail: antunessamu@hotmail.com
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