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UMA QUESTÃO DE PRIORIDADE
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 6:31,33.
O que seria mais importante na vida é uma questão muito relativa, visto que o mais
importante e prioritário para um, pode não ser para outro. Tudo depende do ponto aferidor de
valores de cada um. Portanto, do ponto de vista individual e relativo, torna-se completamente
impossível estabelecer um denominador comum entre os humanos, que sirva de aferidor para
determinar as prioridades da vida. Por essa 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, será imperfeito, tendencioso, parcial e relativo a si como indivíduo, moldado por uma
série de idiossincrasias pessoais.
Um exemplo disso é a variação de maneiras que as pessoas planejam e conduzem suas
vidas, ou mesmo o orçamento mensal de suas necessidades. Uns colocam em primeiro plano a
vida social e seu status, a maneira de se apresentar e ser visto em público. Tal visão de mundo
requer uma gorda fatia do orçamento para roupas, sapatos, festas e encontros sociais. Muitas
vezes isso é feito até mesmo em detrimento de outras coisas mais importantes, como
alimentação adequada, planos de saúde e convivência na harmonia do lar. Em algumas
situações, a própria relação com seu Deus e comunidade de fé são colocadas em segundo ou
terceiro plano, pois seu foco é este mundo. Sobre essa visão de mundo a Palavra Divina tem a
dizer: “Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração.” Mateus 6:21.
Esse é somente um, de muitos exemplos, das várias facetas da índole humana.
O princípio absoluto fora do interior humano, capaz de guiá-lo de modo certo na
seleção dos valores reais da vida, o encontramos nas palavras do Homem de Nazaré em
destaque acima: “Buscai P R I M E I R O o reino de Deus...” Primeiro que interesses pessoais;
primeiro que ambições e sonhos; primeiro que carências pessoais, ou pelo menos que se
pensa que seja; primeiro que compromissos desta dimensão da vida neste mundo. Em assim
fazendo, o sentido da vida, e muda por completo. Haverá sempre o prazer em viver e respirar
a relação com o Eterno, e Ele estará presente em cada momento do existir aqui, quer sejam
momentos de tormentas ou bonança. A vida fluirá como um rio que rola em seu leito, com
momento de calmaria e outros serpenteando entra pedras, mas sempre fluindo. Ele terá
sempre as primícias, nunca as sobras. Experimente e verá a vida tomando outro matiz, outra
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