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CUSTEANDO O REINO – III
“Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que havemos de
comer? Ou: Que haveremos de beber? Ou: com que nos haveremos
de vestir?...Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas
estas coisas vos serão acrescentadas.” Mateus 6:31-33.
O aquilatar sobre o que seria o mais importante na vida é questão muito
relativa na escala de valores de cada indivíduo; uma vez que, o que é relevante e
importante para uns, perde em prioridade para outros, visto que o aferidor de
valores individuais, passa pelo filtro das prioridades que cada indivíduo
estabelece para si. Destarte, cada cabeça uma sentença, tornando-se impossível
aos indivíduos humanos chegarem a um denominador comum baseado nas
preferências individuais. Primeiro porque, toda preferência individual é egoísta
e não leva em conta o todo; e a segunda, conseqüente desta, o indivíduo finito
que não possui visão do todo, não abraçará os valores do outro em detrimento
dos seus.
Por conseguinte, qualquer princípio absoluto que venha aferir valores
para o indivíduo humano, terá que vir de um ‘absoluto’ de fora dele, que
imparcialmente veja o todo, pois tudo que advir do ser humano sempre será
imperfeito, parcial e relativo em si, pois cada indivíduo é formatado pelo
contexto do meio através de ‘n’s’ idiossincrasias inatas na história de vida de
cada ser.
Salta aos olhos as variegadas maneiras pelas quais as pessoas planejam e
conduzem suas vidas, ou mesmo a listagem elencada do orçamento mensal na
ordem das prioridades: Uns colocam em primeiro plano a aparência e status
social, a maneira como querem ser vistos em público. Por esta razão um bom
quinhão é reservado para roupas,sapatos cosméticos,salão de beleza, passeios e
festas. Isto é geralmente feito em detrimento do outros julgam mais importante,
como: boa alimentação, cultura, investimento em saúde, bom lazer e vida em
família. No caso de pessoas que professam fé em Deus, o fazem em detrimento
de suas obrigações e responsabilidades para com sua comunidade religiosa.
A Palavra de Deus é muito clara em diagnosticar o que cada indivíduo
prioriza em sua vida, ao estabelecer o seguinte teste: “Onde estiver o teu
tesouro, aí estará também o teu coração.” Mateus 6:21.
O texto que encima essa minha fala, é o absoluto do Eterno que vem de
fora do ser humano, para guiá-lo ns seleção correta dos valores permanentes
que não oscilam em qualquer contexto humano, em qualquer parte do universo,
e que devem ser a regra áurea a nortear o ser humano numa harmoniosa vida de
paz – com Deus, consigo e com o seu igual.

