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DA CONSTÂNCIA - II
“E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não
houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidades, façamos bem a todos, mas
principalmente aos domésticos da fé.” Gálatas 6:9 e 10.
A permanente fidelidade e participação de alguém marcado com, e pela eternidade
ainda aqui na finitude do tempo, não acontece porque ele/ela se encontra isento ou imune às
intempéries passíveis a todos e tudo que existe dentro do tempo espaço. A permanente
fidelidade somente é possível acontecer quando os olhos e a mente se desprendem do
entorno circunstancial e se fixa num porvir que o puxa e o arrasta para ele: “...fitando os
olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto,
suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus.”
Hebreus 12:2. Destarte, não é o presente que o/a empurra para o futuro, e sim o futuro
glorioso que o/a arrasta, puxa e atrai para ele. Assim nada interromperá a permanência, por
não ser um presente que move, e sim um futuro que atrai.
Contudo, visto que numa grande maioria das vezes, aqui nesta dimensão de existência,
não se recebe retorno à altura do bem que se pratica – o Salmo 73 é um exemplo deste fato –
então o risco de decepção e esmorecimento é muito grande. Se isso ocorre, a solução de
continuidade – sessamento da continuidade - é inevitável. Como Pedro, o apóstolo, andando
sobre o revolto mar sob o comando de Jesus, tirou os olhos dele para reparar a fúria das ondas
– vide Mateus 14:30 – ato contínuo começou a afundar.
Contra tal possível solução de continuidade, o autor aos Hebreus adverte: “Considerai
pois aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos
canseis, desfalecendo em vossas almas.” Hebreus 12:3. Não é o presente que dá sentido ao
futuro, e sim o futuro que provê significante significado ao presente. Portanto: “E não nos
cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos
desfalecido.”_edsonbvaleriano_01112015.

