Devocional 60 anos – Número 30 – 30/01/2020

Pr. Allan Amorim

Uma Coisa Apenas (2)
“Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que,
esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim,
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” (Filipenses 3
13-14).
Paulo também utilizou a metáfora dos esportes, sobretudo da corrida, para fazer
comparações à vida cristã. Ele usa, por exemplo, a diferença entre a coroa corruptível e a
incorruptível, já que, naquela época, os vencedores recebiam uma coroa de louros, ou láurea,
que era o símbolo da vitória, especialmente nos jogos olímpicos. É a isso que Paulo se refere ao
mencionar o “prêmio” no segundo versículo destacado. Mas o grande destaque desta passagem
é a atitude de Paulo em relação à corrida da fé cristã, que reflete sua perseverança.
Ontem mencionamos o autor Wayne Cordeiro e seu livro. Em um de seus capítulos, ele
enfatiza a importância de “apenas uma coisa” na vida cristã e diz, mencionando a passagem de
Filipenses acima: “Impressionante. Primeiro Jesus nos diz, ‘apenas uma coisa é necessária.’
Então Paulo escreve, ‘uma coisa faço.’” É isso mesmo! Não são dez passos ou dez coisas. Não
são 5 coisas que você deve fazer, mas apenas uma! Você consegue perceber o quanto é mais
fácil focar em uma coisa em nossa vida?
O contexto geral dessa passagem em Paulo é bastante interessante. Nos versículos
antecedentes, Paulo apresenta o seu “currículo” como judeu, que certamente era algo invejável
do ponto de vista de um religioso zelote. Mas Paulo passou a considerar tudo isso como “perda”
(v. 7) e como “refugo” (v. 8) depois que conheceu Jesus. A partir daquele momento no caminho
de Damasco, conhecer Jesus era mais importante que tudo! (v. 10). Paulo agora tinha um foco,
um motivo apenas para viver: conhecer e servir ao Senhor Jesus.
Paulo nos oferece nessa passagem uma excelente estratégia para perseverar: focar
naquilo que é realmente importante, deixando todo o resto de lado! Aquilo que era
desnecessário, Paulo deixou para trás. Aquilo que era secundário, teve que ser “reajustado”, à
medida que o mais importante na vida de Paulo passou a ter o lugar de destaque. Para o
apóstolo, “ganhar a Cristo” (v. 8), “ser achado nele” (v. 9) e “conhecer [Jesus]” passou a ser o
centro, o cerne de sua existência como crente. Isso é, sem dúvida, o que também deve nos
ocupar, pois, em outra passagem, Paulo revela que o propósito de Deus é nos conformar à
imagem de Seu filho Jesus!
A prioridade da nossa vida é, e deve ser Jesus e tudo que diz respeito a Ele. Por óbvio,
se conhecer a Jesus é a nossa prioridade, o que devemos fazer para que isso aconteça? Ler,
estudar e meditar na Palavra de Deus, a revelação máxima de Deus e de Jesus, o Filho de Deus,
para nós. Você consegue perceber a importância de enfatizar essa “uma coisa apenas” em sua
vida como crente? Você consegue ver a importância da sua vida devocional e a busca pelo
conhecimento de Deus? Deus usou essa “sede” de Jesus, que Paulo passou a ter, para colocar
no Novo Testamento ensinamentos preciosos sobre a pessoa, a divindade e a obra (ministério)
de Jesus por nós e pela igreja.
REFLITA: Mais uma vez, faça uma auto avaliação de sua vida cristã. Como estão suas
prioridades? O que realmente tem importância primordial em sua vida? Essa lição de
perseverança de Paulo é preciosa demais para ser ignorada. Priorize seu tempo com Deus! Deixe
todo o resto para trás. Deixe as tristezas, os medos, as amarguras e até mesmo o sucesso e o
seu “currículo” para trás e busque Jesus. Ore por isso!

