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Q U E S T Õ E S D E P R I O R I D A D E S
“Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que havemos de comer? Ou: Que havemos de beber?
Ou: Com que nos havemos de vestir?...Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e
todas estas coisas vos serão acrescentadas.” Mateus 6:31 e 33.
O que deva ser ou não mais importante na vida de uma pessoa é uma questão
bastante relativa, visto que aquilo que é importante e prioritário para um não o será para
outro, em dado momento e circunstância. Para alguém que vive num deserto escasso de água,
esta é mais importa que para o esquimó que vive no gelo, tudo vai depender do prisma
aferidor de cada indivíduo e o meio em que vive. Destarte, do ponto de vista individual, tornase praticamente impossível estabelecer um denominador comum, que sirva de aferidor, em
todos os tempos e espaços, para determinar as prioridades da vida. Por esta razão, qualquer
princípio absoluto que venha determinar os valores da vida do ser humano, há que vir de fora
dele, pois tudo que advir do humano, imperfeito sempre será, em razão das idiossincrasias
individuais não permitirem alguém ser sol ou norte para quem quer que seja.
Exemplo disto são as variegadas maneiras que pessoas planejam e conduzem a vida,
desde o orçamento do tempo ao financeiro; do trabalho ao lazer; do social ao privado. Com
toda certeza, uma faceta da vida sempre receberá maior investimento pecuniário e de tempo
que outra, podendo colocar em detrimento, com menos investimentos, como alimentação
adequada, plano de saúde e vida familiar no lar. Em outros casos o detrimento vai para o lado
espiritual da existência, que em essência é o mais importante, como fator aglutinador da paz.
Sobre esse risco, advertiu o Homem de Nazaré: “Onde estiver o vosso tesouro, aí estará
também o vosso coração.” Mateus 6:21. São estes apenas alguns exemplos das várias facetas
da índole humana com as quais temos que lidar.
Para não nos desnortear diante de tantas relatividades, nos é apresentado pelo Senhor
da Vida o princípio absoluto que vem de fora, que vem d’Ele, capaz de guiar na seleção dos
valores reais da vida: Buscai P R I M E I R O o Reino de Deus...”. Primeiro que meus interesses
pessoais; primeiro que minhas ambições; primeiro que minhas carências...ou pelo menos o
que penso que sejam; primeiro até mesmo que os compromissos pessoais. Em assim fazendo,
o sentido da vida muda por completo, pois não serei meu próprio sol, ou próprio ‘norte’. O
viver e caminhar passará a ser para ‘fora do eu’ e não para dentro. O dono da Vida será
sempre consultado sobre o melhor caminho, a melhor forma, o melhor investimento
pecuniário e de tempo a ser empregado em cada faceta que compõe o viver de uma vida, de
uma
família
e
de
uma
comunidade.
Vale
a
pena,
experimente!
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