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COM QUEM VOCÊ ANDA?

E andou Enoque com Deus; e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24

A um ditado antigo que diz.: “Me diga com quem tu andas... e direi quem tu és”, certamente você já deve ter escutado dos 
mais vividos. Já ouvi minha mãe dizer.: “Quem anda com porco... farelo come”! Hoje observo que estes famosos “ditos” 
tem sua razão, tem um fundo de verdade...

A expressão, “andar juntos”, é comumente usada nas Escrituras como uma representação de comunhão. “Enoque andou 
com Deus: e não apareceu mais, pois Deus o tomou para si.” Hoje virou um jargão, como um ponto final de frase: 
“tamujunto”. Comunhão, em seu sentido completo, implica em atividade. Não é meramente contemplação, é ação, e, 
portanto, na medida em que andar é um exercício ativo, e andar com um homem é ter comunhão com Ele, comunhão ativa 
com Ele, vemos como andar vem a ser a imagem da verdadeira comunhão com Cristo. Caminhar, percorrer, dar passos em 
mesmo sentido. A pergunta é: Com quem você tem andado? Pois a bíblia faz uma pergunta em  Amós 3:3. “Andarão dois 
juntos, se não houver entre eles acordo?” Pois com quem ando, certamente tenho algum acordo com esta pessoa, alguma 
sociedade, alguma aliança e concordância... mesmo que não seja plena, porém tem. 

Não dizem que Enoque retornou a Deus, passeou com Deus, este um tempo com Deus e depois O deixou, mas que Ele 
andou com Deus!  Através de toda essa jornada, Ele teve Deus como companheiro e viveu em perpétua amizade com seu 
criador. Há, também, outra ideia contida no termo “andar junto”. Não é apenas atividade, mas continuidade. Logo, a 
verdadeira comunhão com Cristo não é um mero êxtase, mas é o trabalho do Espírito Santo, é uma constância, um dia a dia.

Entenda que o simples fato de estar “andando junto” a reflexo em sua vida de quem você anda! As vezes nem estou 
andando junto, porém ando com os princípios e ensinamentos errados de alguém! Sl 1:1 Bem-aventurado o homem que 
não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos 
escarnecedores. Existem conselhos que por mais que parecem proveitoso, bom, são contrário aos conselhos de DEUS. 
Quantas pessoas morrem por estar em companhias erradas? Quantas pessoas hoje estão presas sem cometer nenhum delito, 
apenas em estar andando junto com pessoas erradas.

2 Coríntios 6:14 Andar é aparelhar, andar é caminhar... Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, 
que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?15 E que concórdia há entre 
Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 16 E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque 
vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles 
serão o meu povo. 17 Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor;E não toqueis nada imundo,E eu vos 
receberei;18 E eu serei para vós Pai, E vós sereis para mim filhos e filhas, Diz o Senhor Todo-Poderoso.

É certo que se quisermos andar com Cristo, devemos andar no mesmo caminho que Ele. Dois homens não podem caminhar 
juntos se um segue uma direção e o outro segue o caminho oposto. Se um vai para a direita e o outro para a esquerda, eles 
não podem andar juntos, embora eles possam alcançar o mesmo fim. Por seguir diferentes estradas, Eles não podem 
caminhar juntos a não ser que andem juntos na mesma estrada. É fato que Eles podem conversar mesmo estando a jardas de 
distância, mas se um caminhar de um do lado da estrada, e o outro em outro lado, pensaríamos que a comunhão entre Eles 
era um tanto distante e o amor um tanto frio. Mas, quanto mais próximo eles caminharem precisamente na mesma estrada, 
mais Eles serão capazes de ajudar um ao outro.

Agora, filho de Deus, embora você não possa ser salvo por suas boas obras, e sua salvação não depende de suas obras, 
lembre-se do que a sua comunhão depende! É impossível ser amigo de Cristo sem ser obediente a Seus mandamentos. 1 
João 1:5 E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. 6 
Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. 7 Mas, se 
andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos 
purifica de todo o pecado. Este versículo dispensa qualquer explicação maior!

Lembrei de quando rastrearam os caminhões de uma transportadora que trabalhei. Alguns motoristas desinformados, 
tiravam o veiculo da rota, iam para as suas casas, e eu vendo tudo. Um dia liguei para um e perguntei: Onde você está? E o 
motorista respondeu: “Aqui na fabrica aguardando o carregamento”... O Local do carregamento era a 200km de onde ele 
estava. Dizer que está caminhando junto, que está com Jesus é uma coisa.... CAMINHAR DE FATO COM O ETERNO, 
DISPENSA QUERER PROVAR QUE ESTÁ COM ELE, AS PRÓPRIAS ATITUDES JÁ DIZ O CAMINHO QUE 
ESTOU!  Então, Uma ótima caminhada com JESUS! Para todos nós!


