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Uma Coisa Apenas (1)
“E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada ” (Lucas 10:42).
Em algumas das devocionais que escrevi, tenho mencionado alguns autores e seus
livros, com o desejo de estimular os Irmãos a também ler essas obras, que são muito boas. Hoje
quero mencionar mais um que temos estudado em nossa classe de EBD: Wayne Cordeiro. Ele
escreveu o livro “Divine Mentors” (Mentores segundo o coração de Deus, em português, da
Editora Vida). Ele menciona a história das irmãs Marta e Maria e seu encontro com Jesus. Nesse
encontro, Jesus se depara com duas realidades, retratadas por Maria e Marta: Maria deixou
todos os seus afazeres e parou tudo para estar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Marta, preocupada
em excesso com seus afazeres, pôs-se a trabalhar para preparar as coisas e recepcionar Jesus.
Frustrada com o fato de ter tanto a fazer, e que sua irmã não a estava ajudando, Marta reclama
de Maria com Jesus, ao que este responde: "Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas
coisas, mas uma só é necessária” (Lc. 10: 41).
Wayne Cordeiro enfatiza o fato de que só precisamos fazer UMA COISA, que é mais
importante que todas as outras que fazemos para Deus ou com Ele. Essa atividade tão
importante é, na verdade, mais que uma atividade: é o nosso tempo devocional com Deus,
ouvindo Sua voz por meio de Sua Palavra. Como podemos ouvir a voz de Deus se não pararmos
para escutar o que o Senhor tem a nos dizer? Como podemos aprender o que Deus deseja nos
ensinar? Você pensa que apenas vir ao Templo, ouvir o sermão dominical do pastor ou mesmo
estar na EBD é suficiente? Não me entenda mal. É claro que é importantíssimo estar na Escola
Bíblica e no culto para ouvir a Palavra de Deus. Precisamos disso!
Mas deixe-me dizer que isso é insuficiente para nosso crescimento pleno como crentes
em Jesus! Precisamos de mais alimento, precisamos de mais tempo com o Senhor e com Sua
Palavra! Se nós desejamos mesmo crescer, conhecendo não só as nossas doutrinas e crenças
como batistas, mas tendo um conhecimento profundo de Deus e da Bíblia, precisamos separar
tempo para isso. Sem um conhecimento profundo do Senhor, qualquer conhecimento que você
tiver de qualquer doutrina será apenas conhecimento. O poder na vida do crente está no
conhecimento adquirido, aliado a uma vida devocional saudável na presença de Deus.
Precisamos estar ligados à Videira! Jesus nos ensina isso em João 15.
Marta é o exemplo de um bom crente, que assume suas responsabilidades e procura
desempenhar com zelo suas tarefas. Mas por que será que Jesus chamou sua atenção? Observe
que Jesus não considera nenhuma das coisas que Marta fazia como erradas. Mas ela havia
perdido o foco. Ela deixou de considerar aquilo que deveria ser prioridade. Foi isso que Maria
fez: ela parou tudo que estava fazendo, por um tempo, para apenas ouvir o Mestre Jesus e estar
aos Seus pés. De igual modo, precisamos parar nossas atividades e priorizar um tempo a sós
com o Senhor todos os dias. Não podemos jamais estar tão ocupados que não temos tempo
para Deus! Precisamos perseverar nesse propósito de buscar a Deus todos os dias!
REFLITA: Não preciso perguntar se você é uma pessoa ocupada. Nosso ritmo de vida
hoje em dia praticamente impõe isso a todos nós. Mas quero perguntar: Você tem separado
tempo para Deus todos os dias? Nosso desejo é encorajar o conhecimento de nossa doutrina,
mas isso deve ser feito através de uma vida devocional consistente na presença do Senhor. Ore
por isso em sua vida e separe tempo para estar com Deus diariamente!

