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UM PEDIDO DE JESUS 
“Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. 

Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita.” Mateus 9: 
37 e 38.(NVI) 

 Ele, O Sublime Senhor do Universo, tendo sob sua plenipotência o domínio de tudo 
que existe, potestades celestes, reinos físicos e espirituais, bem como de outros tantos dos 
quais ainda não temos conhecimento, podendo a tudo reduzir a nada com um mero 
assentimento de Sua vontade, no entanto Ele, sim Ele, se inclina a meros mortais fazendo um 
pedido! Tudo isso por respeitar o ser criado à Sua imagem e semelhança e, portanto dotado de 
vontade própria. Seu apelo é dirigido à sensibilidade daqueles que já nasceram no Seu Reino 
como filhos, em prol dos demais que ainda se encontram desgarrados. 

 Diante d’Ele se estende o vasto campo do mundo pronto para a colheita; os seres 
humanos qual trigo maduro, jazem sob as intempéries, sendo debulhados e mortos pelos 
ventos e tempestades, razão de Seu pedido a Seus continuadores. Transportando para nossa 
realidade, as ventanias e tempestades que ameaçam espoliar nossos filhos e nossa gente 
como lobos vorazes é o voar de drogas como palhas ao vento, é a coisificação do ser humano 
valorizando-o pelo calçado que calça e a roupa que veste, bem como seu meio de locomoção; 
é a secularização segmentos religiosos como meio de auferir ganho pecuniário; é o 
desmoronamento dos valores basilares do que é ser família, etc, etc... Tudo isso comoveu e 
ainda pulsa naqu’Ele que deu a Sua vida para salvar e dignificar àqueles que foram criados à 
Sua imagem e semelhança. 

 Atender esse pedido do Homem de Nazaré envolve sérias implicações de caráter 
profundo e pessoal. Não há como atender tal pedido se não estiver convencido e 
conscientizado de que a humanidade realmente se encontra como náufragos a soçobrar. Ainda 
que se esteja convencido  que de fato a humanidade e as instituições correm perigo, não há 
como atender tal pedido se não estiver disposto a se comprometer pessoalmente como parte 
da solução.  A galinha que dá o ovo é uma mera ‘envolvida’. O porco e o boi que dão a carne 
são ‘comprometidos’. Jesus fez o pedido porque Ele Próprio já estava comprometido até o 
sangue. Quem se habilita a atender o pedido d’Ele? edsonbvaleriano_20092015. 


