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Juntos, comendo o pão
É Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem
cultiva, para da terra tirar o alimento: o vinho, que alegra o coração do
homem; o azeite, que faz brilhar o rosto, e o pão, que sustenta o seu vigor.
(Sal. 104:14,15)
Pesquisas arqueológicas sugerem que o pão surgiu antes mesmo do
desenvolvimento da agricultura, há cerca de 12.000 anos. Para os povos antigos,
o alimento era difícil de ser obtido e os homens dependiam exclusivamente da
natureza. Ter alimento já era considerado uma bênção divina. Segundo o
Dicionário Houaiss, o pão pode significar “o sustento diário; meios de
subsistência; alimento essencial, fundamental”. Dividir o pão com os outros
simbolizava união, estar junto e originou a palavra companhia, que “deriva do
latim vulgar compania, formada de cum ‘com’ + panis ‘pão’” (Houaiss) e referese a pessoas que repartem o pão.
Jesus sempre andou em companhia de outras pessoas. No início de seu
ministério, convocou os doze. Ao longo de seu trabalho, estava sempre com
outras pessoas em volta. Ele gostava das pessoas, independentemente de quem
eram ou do que elas faziam. O comportamento de Jesus foi condenado pelos
religiosos de seu tempo:
“Veio o Filho do homem, que come e bebe, e dizem: ‘Eis aí um
glutão e bebedor, amigo de publicanos e pecadores! Mas a sabedoria é
justificada por suas obras." (Mat. 11:19).
Jesus veio justamente buscar os pecadores, para oferecer-lhes o
verdadeiro pão. Jesus veio para estar conosco e deu o exemplo da necessidade
de estarmos juntos. Ele participava de reuniões sociais, como a do casamento
em Caná. Jesus participou de funerais, refeições com pecadores, refeições com
pessoas religiosas etc. Jesus sempre estava junto de alguém e, sempre, Ele
fazia a diferença onde estava.
Somos seguidores de Jesus; compartilhamos, com Ele, o Pão. Fomos
chamados para levar esse Pão aos famintos. Para tanto, precisamos caminhar
junto deles, perceber suas necessidades e aproveitar para testemunhar do amor
de Deus.
Jesus quer que andemos junto a outras pessoas, que participemos de
suas reuniões, independentemente de quem as pessoas são ou do que fazem.
Mas, como Jesus, ao estarmos em companhia, precisamos FAZER A
DIFERENÇA.

