CRÊ EM DEUS, MAS NÃO CONFIA MAIS NELE
“Portanto eu lhes digo: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber;
nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida,
e o corpo mais importante do que a roupa? ... Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a
sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o
amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal”
Mateus 6.25-34
O P ERI G O DA VIDA A NS I OS A
Seguindo nossa série sobre o cristão ateu, veremos na noite deste domingo mais um elemento que o
caracteriza: a preocupação. No texto acima, Jesus afirma que não devemos andar preocupados com
coisa alguma, uma vez que isso qualifica o estilo de vida daqueles que não O conhecem. Se entendermos
que o mais importante é o Reino de Deus, então não nos deixaremos dominar pela preocupação – uma
opinião ou impressão antecipada que altera o ânimo sem que algo, de concreto, tenha acontecido. É
uma ideia fixa e persistente que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Sua filha
primogênita é a ansiedade, sentimento relacionado à aflição, angústia, impaciência e desconfiança.
UMA V IDA DE P E NDE NT E
“Rivotril, o remédio que se tornou um verdadeiro Ícone Pop para superar a ansiedade”. Essa notícia foi
publicada no site Blastingnews (01/01/2016). Hoje o clonazepam, princípio ativo do conhecido ansiolítico
é um dos medicamentos mais vendidos no Brasil, com indicações como aliviar as ansiedades e pressões
diárias. Num mundo em que indivíduos adoecem constantemente tanto física quanto emocionalmente,
ninguém questiona a importância dos remédios. O uso contínuo de um remédio para diabéticos,
cardíacos ou depressivos revela a fragilidade humana, para o bem ou para o mal. Para o bem, se a nossa
fraqueza for um lugar para Deus aperfeiçoar seu poder (II Coríntios 12.9). Para o mal, se toda nossa
confiança for colocada em uma fórmula. A questão não é o que tomamos, mas de quem dependemos,
quando tomamos.
UMA V IDA D E S E RV I DÃ O
“Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e
desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro” (Mateus 6.24). É triste ver, mesmo entre
cristãos, que o dinheiro é um fator determinante nas escolhas da vida. É o que decide o momento, a
quantidade, a intensidade, sem que Deus tenha sido ouvido. A confiança no dinheiro e nas posses nos
domina silenciosamente, tomando nosso coração (Lucas 12.34). De modo que tanto quem tem muito
quanto quem tem pouco pode tornar-se um escravo do dinheiro – um com medo de perdê-lo, outro
com medo de não ter. Por isso, o caminho não é tornar-se senhor do dinheiro, mas servo de Cristo, guiado
pelo Espírito Santo.
UMA VIDA D E B US C A S
Somos cada vez mais levados a uma busca por felicidade, o que tem feito muitos estragos na vida de
cristãos, pouco preocupados com os meios de alcançá-la, ainda que por caminhos de morte (Provérbios
14.12). A Bíblia diz que Moisés abriu mão da sua felicidade, deixando as vantagens do Egito, para servir e
obedecer a Deus, mesmo tendo que enfrentar muitos momentos de sofrimento (Hebreus 11.24-27).
Quando nossas buscas são governadas pelas necessidades, e não pela obediência, distanciamo-nos do
Reino (Mateus 6.25-32). Deus quer nos fazer mais do que felizes, quer nos tornar bem-aventurados, aqueles
que têm prazer nos mandamentos Dele, e não na satisfação de seus próprios desejos (Salmos 112.1).
PA R E, PENS E E V I VA
A lógica desse mundo gira em torno da preocupação, do latim preocupatio, que significa “ocupar um
lugar antes”. Quem se preocupa não confia em Deus, porque se antecipa, ocupando antes o lugar que é
Dele: cuidar de nós. A lógica do Reino de Deus é outra: é na nossa fraqueza que encontramos a força do
nosso Pai; é no momento em que deixamos de servir ao dinheiro que enriquecemos; é quando não
buscamos nossos próprios interesses que descobrimos a felicidade.

