Deus sempre envia pessoas para nos auxiliar na Obra do Senhor. Ninguém
faz nada sozinho e isso é fato. O ministério mais solitário sempre conta com as
orações de irmãos, que dobram seus joelhos para sustentar espiritualmente os
obreiros da causa santa. Há lugar para todo mundo no trabalho do Senhor e Ele
usa cada um de acordo com seus talentos pessoais.
Moisés foi chamado para libertar o povo hebreu que estava escravizado no Egito há
mais de quatrocentos anos. Era uma tarefa enorme, mas Deus separou Moisés
desde seu nascimento para ser um tipo de Jesus e libertar o povo de Deus. Moisés
nasceu bonito e foi poupado por sua beleza, ele foi escondido por sua mãe e depois
deixado num cestinho na corrente do rio Nilo.
Nada aconteceu por acaso e logo ali, na primeira fase da vida, Deus mandou a
primeira auxiliar para ele: Mirian, sua irmã mais velha. Usando sua inteligência,
Mirian colocou o cesto com seu irmão bem na hora do dia que a filha de Faraó
costumava banhar as margens do Nilo. Ela sabia que a princesa do Egito não podia
ter filhos e que se visse o belo bebê hebreu se compadeceria dele. Dito e certo.

A filha de Faraó criou Moisés como seu filho e assim, o homem escolhido por Deus
se tornou exímio conhecedor da cultura, arte e ciência egípcia. Muitos anos depois
todo esse conhecimento foi usado por Deus para libertar Seu povo.
Depois de Mirian Deus enviou o outro irmão de Moisés, Arão, para ser seu segundo
auxiliar. É o seguinte, Moisés era gago e tinha complexo por isso e se negou a falar
em público, então Deus levantou Arão para ser a boca de Moisés. Deus falava para
Moisés, Moisés falava para Arão que, por sua vez, dava o recado de Deus para o
povo, ou a Faraó.
Tempos depois que os hebreus foram libertados do Egito sob a liderança de
Moisés, começou a fase de resistir aos povos que pelejavam contra Israel.
Amaleque pelejou contra Israel e Moisés designou Josué para comandar o exército
dos israelitas, enquanto isso, Moisés subiu ao cume do monte para orar, com a
vara de Deus nas mãos.
Moisés não subiu sozinho ao monte, Arão e Hur subiram com ele, só teve um
probleminha: enquanto Moisés permanecia com as mãos levantadas, Israel
prevalecia na batalha, mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia
contra Israel.
Constatado o problema, Arão e Hur tomaram uma pedra e colocaram debaixo de
Moisés, para ele se sentar, desta forma os dois ficaram um de cada lado,
sustentando (literalmente) as mãos de Moisés e assim ficaram até o pôr do sol e
Josué desfez Amaleque e seu povo ao fio da espada.
A vitória de Josué sobre Amaleque e seu exército foi a soma de sua competência
como comandante, da oração de Moisés com o auxílio direto de Arão e Hur. Toda
vitória do povo de Deus é um somatório de forças. Por mais que Josué fosse um
grande comandante, ele não poderia vencer sem Moisés e seus auxiliares.
Deus está sempre mandando auxiliares durante nossa jornada na terra. Deus usa o
mundo visível para materializar Seus milagres em nossas vidas, ou para sustentar
nossas mãos na Obra do Senhor.
Moisés foi um tipo de Jesus, o Grande Libertador, que pagou com Seu sofrimento
na cruz por todos os nossos pecados. Quando reconhecemos Jesus como
Salvador, Ele envia o Maior Auxiliar que alguém pode ter: o Espírito Santo de Deus.
É o Espírito de Deus habitando em nossos corações que nos desvia do mal, que
molda nosso caráter e nos orienta em tudo. Portanto tome sua decisão enquanto é
tempo e reconheça Jesus como seu Salvador.

