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Como você se sente quando recebe uma carta animadora de um amigo querido? O discípulo cristão Timóteo recebeu uma carta assim do apóstolo Paulo. Nós a conhecemos como o livro bíblico de 2 Timóteo. Ao receber essa carta, Timóteo com certeza ficou ansioso para ir a um lugar tranquilo e descobrir o que seu querido amigo tinha a dizer. Talvez ele tenha pensado: ‘Como Paulo está? Será que ele tem algum conselho para mim sobre como devo encarar minhas designações? Será que essa carta pode me ajudar a ser bem-sucedido em meu ministério e ajudar outros?’ Como veremos, Timóteo encontrou nessa carta valiosa as respostas a essas perguntas e muito mais. Mas por enquanto, vamos nos concentrar em alguns conselhos importantes que ela nos dá.
“Continuo suportando todas as coisas”
Quando Timóteo começou a ler as primeiras palavras da carta, ele pôde perceber o quanto Paulo o amava. Com todo o carinho, Paulo disse que Timóteo era um “filho amado”. (Segunda Timóteo capítulo 1 versículo 2) Timóteo recebeu essa carta por volta do ano 65, provavelmente quando ele estava na casa dos 30 anos. Apesar de jovem, Timóteo já era um ancião experiente. Ele tinha trabalhado com Paulo por mais de dez anos e aprendeu muito com ele.
Saber que Paulo estava suportando as dificuldades fielmente deve ter encorajado muito Timóteo. Paulo estava preso em Roma e logo seria morto. (Segunda Timóteo capítulo 1 versículos 15, 16; capítulo 4 versículo 6 a 8) As palavras de Paulo, “continuo suportando todas as coisas”, mostraram a Timóteo como Paulo era corajoso. (Segunda Timóteo capítulo 2 versículo 8 a 13) Assim como Timóteo, nós também podemos ser fortalecidos pelo maravilhoso exemplo de perseverança de Paulo.
“Atice, como a um fogo, o dom”
Paulo incentivou Timóteo a valorizar sua designação no serviço a Deus. Ele disse a Timóteo: “Atice, como a um fogo, o dom de Deus que você recebeu.” (Segunda Timóteo capítulo 1 versículo 6) A palavra grega que Paulo usou aqui, traduzida como “dom”, é khárisma. Essa palavra grega se refere basicamente a um dom gratuito e imerecido. Timóteo recebeu esse dom quando foi designado para servir a congregação de uma maneira especial. — Primeira Timóteo capítulo 4 versículo 14.
O que Timóteo devia fazer com esse dom? Quando leu a expressão “atice como a um fogo”, ele deve ter lembrado que o fogo que as pessoas costumavam fazer em casa se tornava apenas um monte de brasas. Essas brasas precisavam ser atiçadas para produzir chamas e mais calor. Um dicionário diz que o verbo grego anazopyréo, que Paulo usou, significa “reacender, reavivar, atiçar a chama”; em outras palavras, significa “ficar animado para realizar certo trabalho”. Então, o incentivo que Paulo quis dar a Timóteo foi: “Faça o seu melhor em sua designação!” Hoje nós precisamos fazer o mesmo — ser zelosos em nosso serviço a Jeová.
Imagem na página 28: [Descrição da imagem:] Brasas sendo atiçadas com um ferro.
Conjunto de imagens: Cristãos fazendo o melhor em suas designações. 1. Um casal dando testemunho a um motorista de caminhão. 2. Uma irmã meditando no que leu na Bíblia. 3. Um ancião treinando um irmão mais jovem para cuidar do balcão de publicações.
‘Guarde esse precioso bem’
Continuando a ler a carta do seu querido amigo, Timóteo viu outro conselho que o ajudaria a ser bem-sucedido em seu ministério. Paulo escreveu: “Guarde, por meio do espírito santo que mora em nós, esse precioso bem que lhe foi confiado.” (Segunda Timóteo capítulo 1 versículo 14) Que bem precioso tinha sido confiado a Timóteo? No versículo anterior, Paulo falou sobre o padrão de “palavras sadias”, que é a verdade das Escrituras. (Segunda Timóteo capítulo 1 versículo 13) Por ser um ministro cristão, Timóteo tinha que pregar a verdade tanto dentro como fora da congregação. (Segunda Timóteo capítulo 4 versículo 1 a 5) Além disso, Timóteo tinha sido designado para pastorear o rebanho de Deus. (Primeira Pedro capítulo 5 versículo 2) Para guardar seu bem precioso, ou seja, a verdade que tinha que ensinar a outros, Timóteo precisava confiar no espírito santo de Jeová e em sua Palavra. — Segunda Timóteo capítulo 3 versículo 14 a 17.
Hoje nós também recebemos o bem precioso de participar no ministério cristão. (Mateus capítulo 28 versículos 19, 20) Podemos continuar a dar valor a essa designação maravilhosa por perseverar em oração e por estudar a Bíblia regularmente. (Romanos capítulo 12 versículos 11, 12; Primeira Timóteo capítulo 4 versículos 13, 15, 16) Talvez tenhamos recebido designações adicionais, como servir no tempo integral ou como ancião. Privilégios assim devem nos levar a ser humildes e a reconhecer que dependemos de Deus. Podemos guardar, ou proteger, o bem precioso que recebemos por valorizá-lo e por confiar na ajuda de Jeová para cuidar dele.
“Essas coisas confie a homens fiéis”
Parte da designação de Timóteo envolvia treinar outros para fazer o trabalho que ele estava fazendo. É por isso que Paulo incentivou Timóteo: ‘As coisas que você ouviu de mim, confie a homens fiéis, que, por sua vez, estarão qualificados para ensinar outros.’ (Segunda Timóteo capítulo 2 versículo 2) Paulo lembrou que Timóteo devia ensinar a outros as coisas que aprendia. É importante que cada ancião se esforce para fazer o mesmo nas congregações. Um bom ancião não é ciumento da sua designação nem fica escondendo aquilo que sabe. Em vez disso, ele treina outros para fazer o trabalho. Ele não tem medo de ser ofuscado por outros irmãos que sabem mais ou que se saem melhor na designação. O bom ancião também não se contenta em ensinar apenas o básico de uma tarefa. Ele quer ajudar os novos a desenvolver bom senso e perspicácia, ou seja, a crescer espiritualmente. Assim, os “homens fiéis” que recebem treinamento podem ser de grande ajuda para a congregação.
Com certeza, Timóteo gostou muito dessa carta amorosa que recebeu de Paulo. É fácil imaginar Timóteo lendo e relendo esses conselhos valiosos e pensando no melhor modo de aplicá-los em sua designação.
Nós também queremos seguir esses conselhos. Como? Por atiçar como a um fogo o dom que recebemos, por guardar o que nos foi confiado e por compartilhar com outros tudo o que sabemos. Dessa forma, poderemos seguir o conselho que Paulo deu a Timóteo: “Realize plenamente o seu ministério.” — Segunda Timóteo capítulo 4 versículo 5.
[Fim do arquivo.]

