
QUAL A SUA PRIORIDADE NA VIDA?

INTRODUÇÃO
Olá! Graça e paz da parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém! Você que nos
assiste e nos acompanha seja muito bem-vindo, você está no Canal Beit Sêfer Escola
Bíblica à distância. Eu estou muito feliz pela sua audiência e grato a Deus por todos que
nos assistem e nos acompanham.
Você já se perguntou: Quais são as suas prioridades? Tenho visto muita gente boa, com
grande capacidade, se perdendo no processo de crescimento pessoal, profissional ou
espiritual, simplesmente porque não estabeleceu prioridades em sua vida. Uma coisa é
discerni-las outra completamente diferente é estabelecê-las. De um modo geral o ser
humano tem dificuldade de estabelecer suas prioridades. Isso porque normalmente
damos muito valor ao que os outros pensam e valorizam, mas não ao que realmente
importa.
Enfim para podermos estabelecer prioridades é necessário conhecer quais são nossos
objetivos e, a partir disto, concentrar todos os esforços para alcançá-los, sem nos
dispersarmos com objetivos e tarefas de menor importância. Enfim prioridade
e tempo andam juntos. O conceito da palavra prioridade é a “condição do que ocorre em
primeiro lugar”, ou seja, aquilo que devo dar maior importância, o que escolho realizar
antes, deixando as outras coisas para mais tarde ou para outras pessoas.

Vamos ler a Bíblia em Lucas 10:38-42 (NVI) – “Caminhando Jesus e os seus discípulos,
chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. 39
Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. 40 Marta,
porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: "Senhor,
não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que
me ajude!" 41 Respondeu o Senhor: "Marta! Marta! Você está preocupada e inquieta
com muitas coisas; 42 todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e
esta não lhe será tirada”

DESENVOLVIMENTO
Quanto ao aspecto sobre as prioridades da vida, temos um exemplo bíblico que está no
texto que acabamos de ler. Trata-se de uma família normal que mora em Betânia, eles
são amigos de Jesus. A história nos mostra duas pessoas nesta família que possuem
prioridades diferentes. Dois comportamentos diferentes são mencionados. Que ensino o
Senhor nos quer transmitir com estes exemplos?
Pois bem, cabe destacar que depois de identificar o que é prioridade, é
importante se concentrar e agir de acordo para não perder o foco e realmente
alcançar os objetivos estabelecidos. Não são poucas pessoas que, conforme vão
surgindo as atividades diárias, acabam esquecendo o que é prioridade de fato e
passam a abraçar novamente tudo o que vem pela frente. Quando se dão conta, já
estão longe daquilo que tinham estabelecido. Por isso que é essencial concentrar-
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se no principal e organizar todo o resto a partir deste ponto, isso é de suma
importância para você não perder o foco do que realmente é prioritário.
Você precisa entender que as atividades humanas são uma armadilha para nós, pois
muitas vezes nos impede servir a Deus e obter aquilo que é bom para nossas almas.
Pare para pensar quanto tempo se desperdiça desnecessariamente, quer seja em
atividades desnecessárias, reuniões improdutivas, redes sociais, internet, televisão, etc.

PREOCUPAÇÕES COM OS AFAZERES
Estabelecer prioridades é importante porque sempre vai aparecer algo para fazer. Nessa
sociedade extremamente ocupada na qual vivemos é praticamente uma “gafe ou
privilégio” dizer que você possui um tempo livre. Nós somos instados a todo o tempo a
preencher os horários de descanso! Por isso, não se iluda: sempre vai ter algo para você
fazer, na hora da sua devocional, da oração, no momento de ir ao culto da igreja, etc.
Nesse momento tecnológico que vivemos (era da informação) faz com que sejamos
achados até quando “nos escondemos”. Estamos tão ocupados com coisas que não
fazem sentido, realizações, ativismos, alguns até que podemos que são importantes,
que o teólogo Henri Nouwen chegou a afirmar que a humanidade sofre de um tédio não
pela falta do que fazer, mas sim pelo seu excesso.
Por isso não se deixe absorver por preocupações que por vezes não merecem nossa
atenção, nem tampouco boa parte do nosso tempo. Nem se deixe levar “pela toada”
social que apregoa a frenetização da vida. Estabeleça prioridades, antes que apareça algo
para fazer e roube o que há de melhor como aconteceu comMarta (v.40-42).
É interessante destacar que foi Marta quem recebeu Jesus em casa. Ela queria dar uma
boa impressão aos seus convidados ao arrumar a sua casa, talvez preparar uma
refeição. Marta de fato era uma crente verdadeira e em sua conduta geral não se
descuidava. Porém os cuidados da vida fizeram ela se descuidar e não atentar para o
mais importante naquele momento. Cristo ao responder ao questionamento de Marta
estar sozinha trabalhando, declarou não somente a ela, mas aos demais presentes, que a
sua irmã Maria havia escolhido a boa parte, ou seja, apenas uma coisa era necessária, e
esta coisa ela fez, render-se à direção de Cristo.

ESTABELEÇA PRIORIDADES NA VIDA
Se é verdade que precisamos estabelecer prioridades é importante. Como cristãos
nossa maior prioridade deve ser dedicada com o tempo que dedicamos ao nosso
crescimento espiritual, com o serviço do Reino e ensinos de Jesus. Maria compreendeu
que estar com Jesus é a melhor parte, ou seja, estar em comunhão com Ele, aprender aos
seus pés, e adorá-Lo. O desenvolvimento espiritual do homem interior segundo as
palavras de Jesus é o que interessa (Isaías 55). A boa parte, a melhor parte não será
tirada, essa foi a garantia de Jesus para as pessoas que agem comoMaria (v.42).
Como bem disse Bill Hybels, justamente porque somos atarefados, ocupados demais é
que não dá para deixar de orar. Por conta de um ritmo de vida cada vez mais frenético,
mais aflitivo (Workaholic), que por vezes faz com que pessoas percam o espaço do
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quarto, da devoção e o culto comunitário, a reunião como igreja algo que deveria ser
inegociável. Se infelizmente para uns o único momento na semana de parar para ouvir
Deus é o culto de domingo, este deveria então ser sacralizado, separado na agenda de
cada um.
Estabelecer a espiritualidade como prioridade (premência) é importante porque ela nos
ajuda a reagir diante das adversidades da vida. O apóstolo João relata como as irmãs
reagiram diante da mesma trágica notícia: a morte de seu irmão – Lázaro. Marta quando
soube da chegada de Jesus vai correndo até ele e diz as mesmas palavras que Maria diz
(João 11:20-21,32), mas com outra postura e certamente outra entonação. Uma chega
com certa revolta ou questionamento, outra com adoração. Da última vez que
estiveram com Jesus, Marta se agitava, e Maria estava quieta. Dessa vez na hora da dor,
Marta continuava se agitando e Maria novamente se curva aos pés do Mestre. Fica muito
claro, por pior que seja a dor, o resultado da vivência e convivência debaixo da
influência e das palavras do Senhor Jesus mostra a diferença.

ESCOLHA A MELHOR PARTE
Jesus estava indo a caminho de Jerusalém. Seu sacrifício estava se aproximando,
podemos imaginar que todo seu ser estava envolto em uma batalha intensa por fazer
com que sua vontade fosse a vontade de Deus. Quando Jesus chegou ao lar de Betânia
era um grande dia, talvez eles não teriam, mas outra oportunidade como esta. Maria se
dispôs a celebrá-lo, mas ao contrário Marta agitava-se, fazia coisas.
Esta é uma das grandes dificuldades da vida. Muitas vezes queremos ser amáveis com
as pessoas – mas à nossa maneira. Se queremos ser amáveis a primeira coisa é tentar
enxergar a outra pessoa – e nos esquecer de todos os nossos planos e pensar só no que
ela necessita. Talvez ao dizer a Marta "só uma coisa é necessária" – possivelmente isto
signifique: "Não quero um banquete, tudo o que quero é uma comida mais simples, sua
companhia, descansar". Em resumo, Maria compreendeu e Marta não. Jesus enfatizou
que a vida não consiste em uma série de tarefas, porquanto a vida também tem um lado
muito superior a isso.
Ao estar aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos (as revelações), Maria escolheu
estar no lugar de descanso. Ela escolheu conhecer os planos de Deus para sua vida e
para o futuro. Saiba que um dia todas as coisas que damos muito valor nesta vida nos
serão tiradas por completo (quando deixarmos esta vida, pois chegamos e saímos sem
levar nada), porém nada nos poderá separar do amor de Cristo e de termos parte no Seu
Reino. Os homens e os demônios não podem tirá-lo de nós. Desta forma devemos nos
preocupar com mais diligência da única coisa necessária.

CONCLUSÃO
Este episódio nos mostra que tanto Marta como Maria amavam a Jesus e que ambas
queriam lhe prestar o melhor serviço.Marta pensou que o estilo de serviço de Maria era
inferior ao dela, porém Maria escolheu com sabedoria. Marta ao contrário não deduziu
que em seu desejo de servir descuidava da atenção que deveria dar a sua visita. Estava



tão ocupada fazendo coisas para Jesus que não teve tempo para estar com Ele? Não
permita que seu serviço faça afastar-se de Jesus.
O que podemos observar ainda é que Marta estava dando muito valor ao que os outros
pensariam sobre a sua casa ou refeição que apresentaria. Ela se descuido do seu
principal objetivo e por isso estava concentrando seus esforços em tarefas de menor
importância. Ela estava confusa com as suas prioridades.
Jesus não condenou a Marta por preocupar-se com os afazeres da casa. Somente lhe
mostrou e pediu para fixar prioridades. É possível que o serviço a Cristo degenere em
simples agitação que deixa de ser uma entrega total a Deus. Você precisa estar atento e
lembrar-se que as nossas escolhas nos farão descansar e estar aos pés de Jesus ou
agitados, cansados e cheio de afazeres. Isto posto quero desafiar a você a:
1) Priorizar os cultos congregacionais. Não chegue atrasado ao culto e nem roube um
tempo dele. Não negocie, pelo mesmo fato de a vida estar muito corrida, esse tempo de
sentar-se para ouvir as Palavras de Jesus é muito importante;
2) Definir prioridades em sua vida espiritual. Estabeleça para você as coisas inegociáveis;
3) Ter expectativa para ouvir a voz de Deus. Se temos que ter algum tipo de
preocupação, de ansiedade, que seja de ouvir a voz de Deus e seu direcionamento para
nós.
Lembre-se um dia todo ativismo cessará, pois a morte nos vai tirar tudo: bens, cursos,
dinheiro, carro, casa, família, graduação, livros, amigos, filhos. Mas a Palavra de Deus e
suas promessas são eternas, isso não nos será tirada, a morte não vai nos tirar de perto
de Jesus. Maria entendeu que para colocar sua casa em ordem ela deveria começar
cuidando da sua necessidade espiritual, e para tanto só precisava de uma coisa: estar
com Jesus.
Por fim termino enfatizando que há uma promessa deixada por Jesus nisso tudo: a
melhor parte não será tirada. Decida hoje escolher a melhor parte e seja honrado pela
promessa de Jesus.
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