ESTAÇÃO
CULTIVO

A FONTE DO
NOSSO LUCRO
“E, de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento”. (I Timóteo 6:6)

PIEDADE, CONTENTAMENTO E LUCRO
Quando uma pessoa opta por investir em ações de uma empresa, o principal aspecto observado é a possibilidade do lucro. Da mesma forma, na virada de um novo ano, os países demonstram o seu superávit que, vulgarmente, pode ser chamado também de lucro. No texto do estudo, Paulo ensina o seu discípulo que a grande
fonte de lucro é o contentamento com a piedade, ou seja, a satisfação com a porção que Deus dá adicionado a
busca e ao temor a Ele. Se Timóteo tem o que comer, vestir e trabalhar deve glorificar o Senhor e buscar a Ele
confiando em seu cuidado diário. Como esse princípio pode nos ajudar?

EVITANDO A COMPARAÇÃO
Encontrar pessoas com quem estudou, seja na escola ou faculdade, ou amigos de infância, pode ser uma situação muito boa ou não, dependendo da forma como aquele conhecido se “saiu” na vida. Se é alguém com pouco
“sucesso”, não incomodará e não trará sentimento de comparação. Porém, o contrário pode acontecer se a
pessoa tiver alcançado um sucesso profissional e financeiro, mexendo com nosso ego e nos trazendo a inevitável inclinação da comparação. No entanto, isso só será um problema se não compreendermos que devemos
estar satisfeitos com a porção dada por Deus para o nosso dia a dia. É verdade que muitos de nós erramos em
escolhas profissionais, porém, o Senhor não perdeu o controle de nossa vida e devemos buscar nele o cumprimento de nossa vocação onde estivermos, que é principalmente, pregar e anunciar o evangelho. Se falamos do
amor de Deus por onde passamos estamos cumprindo a missão de Mateus 28.18-20 e isso deve nos consolar e
nos animar diariamente.

EVITANDO A INVEJA
Esse ponto está relacionado ao anterior, pois na medida que nos comparamos podemos cair em um ciclo de
inveja devastador e perigoso. A inveja é o desejo não somente de estar no lugar do outro, mas retirá-la de lá
para que nossa dor passe. É um sentimento de puro egoísmo e que deseja o sumiço do outro, matando- o em
nosso coração. Por isso, buscar ao Senhor com o coração grato pelo que Ele tem nos dado é uma forma de
exercitar a alegria pelo próximo que nos ultrapassou em patamares considerados importantes para a nossa
identidade, como por exemplo sucesso profissional, carisma, beleza física, espiritualidade etc.

EVITANDO A GANÂNCIA
A ganância é a busca desenfreada e incansável pelo sucesso, apenas por benefício próprio e sem importar o
custo. Fazemos isso quando, por exemplo, nos dispomos a estudar para uma prova de tal forma que deixamos
de lado a vida piedosa e a missão. Ou quando aceitamos determinados cargos ou propostas deixando de lado
princípios valiosos. A piedade com contentamento nos ajuda a buscarmos o aperfeiçoamento de habilidades
para crescer em caráter, em serviço e em missão, descansando em Deus e crendo em sua provisão. Além do
mais permite ajudar outros no caminho, ainda que sejam “rivais” em uma disputa por meio de prova ou no
trabalho.

PARE, PENSE E BUSQUE O LUCRO DO SENHOR
Não entenda essa lição como incentivo à preguiça, pois a Bíblia ensina o valor do trabalho e exorta o preguiçoso a se esforçar. Porém, árduo trabalho não impede o descanso físico e da alma e se não conseguimos isso em
nossas atividades pode ser porque estamos depositando “lucro” no esforço de nossas mãos e não em uma vida
de confiança em Deus. Portanto, procure se esforçar em seu labor confiando a segurança e a provisão nas
mãos do Senhor e mesmo que seja necessário um esforço para crescer de “patamar” profissional, que não seja
por ambição egoísta, mas por maior oportunidade de servir e cumprir a missão.

