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SERVIR  QUERO...COM RESSALVAS  -  II 
 Nada havia de errado com o nobre sentimento de responsabilidade demonstrado pelo 
primeiro a apresentar ressalvas no texto de Lucas 9:50-62, concernente ao amparo ao seu 
genitor na velhice.  A bem da verdade, ele estava exatamente se propondo a cumprir o que 
prescrevia a Lei de Moisés. Nem tampouco menos honroso era o sentimento do segundo, para 
com seus familiares, o que seria até elogiável, caso não houvesse insinceridade por trás do 
pretexto apresentado. 
 O que é censurado por Jesus, o que se depreende dos próprios ensinos do Homem de 
Nazaré, é a falta de sinceridade da parte dos dois proponentes, no avaliar as reivindicações de 
urgência e prioridades do Reino sobre tudo e sobre todos, preferindo manter a vida 
compromissada em dois polos. A uma afirmação feita por Pedro: “Pedro começou a dizer-lhe: 
Eis que nós deixamos tudo e te seguimos.”, Jesus responde: “Respondeu Jesus: Em verdade 
vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou 
filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba cem vezes tanto, já 
neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, com perseguições; e no mundo 
vindouro a vida eterna.” Marcos 10:28-30. 
 As escusas apresentadas refletem descaso e falta de fé nas garantias apresentadas 
pelo Senhor da Vida, as quais afirmam que, uma vez assumidas as prioridades dos interesses 
do Reino, todo o resto se torna secundário nas vidas dos súditos do Reino: Mas buscai 
PRIMEIRO o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.” 
Mateus 6:33. No que concerne à relação do humano com o Eterno, o humano nunca estará em 
condições de colocar ressalvas, estabelecer clausulas de funcionamento. O ser humano é o 
todo necessitado, enquanto o Eterno é O TODO PROVEDOR que estabelece os termos. O 
humano aceita ou rejeita. A escolha determinará o resultado. O encontro do homem com Deus 
se dá nos termos de Deus, não do homem. “Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos; 
tu, porém, vai e anuncia o Reino de Deus.”Lucas 9:60_edsonbvaleriano_21022016. 


