O FRACASSO DO SUCESSO
Então direi à minha alma: ‘Você tem em depósito muitos bens para muitos anos; descanse, coma, beba e
aproveite a vida.’” Mas Deus lhe disse: “Louco! Esta noite lhe pedirão a sua alma; e o que você tem preparado,
para quem será?” — Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. (Lucas
12:19-21)
REPENSE A SUA DEFINIÇÃO DE SUCESSO
Segundo a Palavra de Deus, é simplesmente loucura viver para acumular bens, pois ao colocarmos nosso foco
naquilo que possuímos, passamos a definir quem somos por aquilo que acreditamos possuir. Se nosso sentido
de sucesso pessoal muda exclusivamente mediante às oscilações financeiras, de trabalho, de bens, de viagens
ou títulos adquiridos, então precisamos hoje pedir ao Senhor para que Ele nos reoriente em nosso
entendimento.
OS BENS NÃO NOS PERTENCEM
“E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei
isto: destruirei os meus celeiros, e vou reconstruí-los maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os
meus bens.” Lucas 12:17-18
Não há absolutamente nada de errado em ser rico e possuir bens materiais. O problema é quando nos
esquecemos de que nada do que possuímos é de fato nosso. Tudo pertence ao Senhor e se chegamos a ter o
usufruto desses bens é porque Ele nos permitiu ter. Não tome decisões totalmente baseadas no que o “coach
do momento” ensina, claro que há algum conhecimento nesses ensinamentos e podemos considerá-los, porém
pegue tudo e submeta a Deus e aguarde o parecer final do Senhor. Não podemos tomar decisões de como
administrar os bens sem consultar o real dono desses bens – o Senhor.
NOSSA VIDA NÃO NOS PERTENCE
“E direi a minha alma: ‘Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos; descansa, come, bebe e folga.’
Mas Deus lhe disse: “Louco! Esta noite lhe pedirão a sua alma;...” Lucas 12:20
É loucura ignorar os planos e os propósitos de Deus para nossas vidas e o primeiro propósito para a vida de
qualquer pessoa é a salvação. Depois desse primeiro grande propósito, o Senhor tem outros propósitos para
nós. Antes de escolher uma profissão, por exemplo, devemos orar e consultar a Deus perguntando “Senhor,
qual o seu propósito para a minha vida profissional?” Assim como devemos perguntar ao Senhor sobre o
propósito para toda e qualquer outra área em nossa vida. Tenha em mente algo como: o propósito da minha
vida nunca será algo focado em mim mesmo. O Senhor deseja que sejamos felizes, mas nunca nos dará como
propósito “ser feliz”. Ele nos dará um propósito que nos levará a sermos úteis, servindo a outros e, ao
colhermos frutos, termos alegria no Senhor, conhecendo assim, a real felicidade.
O FUTURO NÃO NOS PERTENCE
“...e o que você tem preparado, para quem será?” — Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é
rico para com Deus.” Lucas 12:20b,21
Quem pode controlar todos os acontecimentos à sua volta? Quem pode dizer com absoluta certeza onde ou
como estará daqui a alguns anos? Ora, mesmo com tanta tecnologia, o homem ainda falha em dar a previsão
correta do tempo do dia seguinte, quiçá definir uma vida inteira. Podemos fazer planos e pedir para o Senhor
abençoar, podemos não fazer planos e pedir para o Senhor apenas nos guiar, mas não podemos negar que Ele é
o único que sabe e pode todas as coisas. Loucura é não nos submetermos à Sua perfeição.
PARE, PENSE E DECIDA VIVER POR DEUS
Talvez até hoje você tenha vivido por definições de sucesso que não são reais, mas o Senhor tem as palavras de
vida eterna. É nele que está a fonte de todo conhecimento e riqueza. Livre-se da ilusão e decida viver por aquilo
que Deus diz que vale a pena viver. Consulte a Deus hoje sobre o que Ele tem para cada área da sua vida, peça
que Ele reprograme seu entendimento e tome a decisão de viver pra Ele.

