NÃO CONSIGO AJUSTAR MINHA AGENDA...
Outro dia perguntei a uma pessoa por que ela nunca mais havia participado das
programações da igreja. Sua resposta foi rápida: - Não consigo ajustar minha agenda! Ouvi e,
em fração de segundos, pensei na agenda desta pessoa, que deveria ser de fato muito cheia,
afinal, não conseguia tempo para estar com seus irmãos, celebrar a Deus na adoração
comunitária e servir com seus dons e talentos em algum ministério. Fiquei imaginando se
apesar de não participar das programações da igreja ela conseguia pelo menos orar e ler a
Bíblia em casa. Fiz a pergunta e a resposta foi: - Não tenho tido muito tempo para isso. Foi aí
que me veio o texto de Mateus 6.33, que diz: “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de
Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas”. Disse o verso e fui embora
e fiquei sem ver essa pessoa por muitos meses. Por certo sua agenda continuava muito cheia.
As pessoas dizem que não têm tempo para as coisas de Deus. Junto com essa
desculpa, outras vão aparecendo: não têm dinheiro, vontade, oportunidade, e a lista vai
crescendo. O problema não é a agenda, o orçamento ou qualquer outro item. A questão é
muito mais séria: é a prioridade. Jesus disse que o Reino de Deus deve ser colocado como item
número 1 de nossa vida. Para muitos isso não é realidade. Colocam seu trabalho, suas
ambições pessoais, seus cursos, suas viagens, suas compras e até pessoas como sua
prioridade. O relacionamento com Deus, o trabalho na igreja e até mesmo a vida devocional
pessoal são colocados como itens praticamente desnecessários, opcionais. Para essas pessoas,
Deus recebe as sobras, as migalhas e o resto de tempo, dinheiro, atenção e talento.
Eu nunca gostei muito de receber sobras e resto. Uma vez entrevistei um aluno que
gostaria que eu fosse seu orientador de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). Perguntei
quanto tempo ele dedicaria à pesquisa e sua resposta bem honesta foi: ‘o que sobrar de meu
tempo’. Com mais honestidade respondi: “eu não quero orientar alguém que dará as sobras
para a pesquisa”. Ele mudou de orientador. E eu mudei de aluno. O novo candidato ouviu a
mesma pergunta e respondeu: ‘eu acharei tempo para realizar essa pesquisa’. Gostei de sua
atitude. Ele estava consciente de que precisava dedicar tempo, atenção e esforço. O resultado
foi uma excelente produção acadêmica e um relacionamento muito edificante.
Nossas desculpas por vezes explicam muito bem quais são nossas prioridades. É uma
pena que, para alguns, Deus não faça parte delas. Oração, leitura da Bíblia, participação em
cultos, dedicação dos bens, estudo sistemático da Bíblia e outros itens relacionados à fé
desapareceram da agenda de muitos e isso reflete o valor que eles dão para Deus: nenhum!
Isso mesmo, não dão valor algum para Deus e nem para as coisas dEle. Jesus, certa vez,
declarou assim: “E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe,
ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a
vida eterna” (Mateus 19.29). Esse texto mostra que a valorização das coisas de Deus requer
“deixar” algo de lado para valorizar o relacionamento com Deus e sua obra. Quando acontece
o contrário - deixamos a obra de Deus por causa de alguma outra coisa - então, estamos
desvalorizando aquilo que é mais importante e prioritário.
Dê uma olhada em sua agenda, seu orçamento, seus planos de futuro e tudo mais que
julga ser importante em sua vida. Deus está sendo colocado em primeiro lugar ou Ele recebe o
que sobra de seu dinheiro, tempo e planos? Ninguém gosta de ser colocado em último lugar.
Deus também não!
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