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ONDE ESTÁ O SEU TESOURO?
“Não ajunteis tesouros na terra, onde traças e ferrugem os consome, e os ladrões invadem e
roubam; mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traças nem ferrugem os consome, e os
ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu
coração. Mateus 6:19 a 21.(Versão Almeida Século 21).
O familiar corre-corre de fim de ano é chegado. Pode ser claramente visto no
movimentar de alunos atarefados no preparo para as provas de final de ano – mas somente
aqueles que brincaram durante o ano todo e acordaram para a realidade um pouco tarde.
Ruas, comércio e casas recebem enfeites natalinos. Donos de lojas, com estoques renovados,
salivam como felinos famintos, visualizando as lojas repletas de ‘presas’ – clientes,
consumidores – ávidas para abocanhar um pedaço da festa. São compras e preparos para uma
farta e suculenta Ceia de Natal, para a qual o aniversariante não será convidado, e quiçá nem
lembrado! É o ‘presente’ que se vai dar, e para quem dar; é que se vai receber, e de quem
receber. Há até os grupos de amigos secretos para ‘trocas de presentes’! Faz lembrar os
soldados repartindo entre si as roupas do moribundo Jesus, ali, pregado naquela cruz ao lado
deles, sem dar a mínima para quem realmente Ele era e É!
Como pode um feito da Eternidade – o encarnar, o viver, cumprir a missão e morrer do
Cristo – e para a Eternidade, produzir no ser humano um fixação para com as coisas da Terra
que ficarão na Terra? Pode, porque este mundo encontra-se sob influência de um ser – sob
limitada liberdade condicional – cuja liberdade de ação se limita à permissão de tentar seduzir
o ser humano com o que os olhos podem ver, o olfato sentir e as mãos apalpar. E assim, com o
efêmero, o fútil canto da sereia, afastar para longe do Criador, o ser humano criado para viver
a Eternidade com Ele. “O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que
tenham vida, e a tenham com plenitude. João 10:10. (Versão Almeida, Século 21).
Assim como todo cristão consciente curva sua cabeça em agradecimento diante de
uma mesa de alimentos e diante de alguma bênção recebida, que esse cristão consciente
também não permita que o evento celeste, realizado para a Eternidade, se transforme em
moeda de troca para banquetes terrestre – sem antes primeiro render as devidas honras ao
Verdadeiro dono da festa, paga com Seu Sangue! ONDE ESTÁ O SEU
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