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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica quinta-feira para 

você e todos os seus. O cotidiano nos revela duas características bem 
presentes em nós: (1ª) o apego ao passado; (2ª) e a preocupação com o 
futuro. Nem na primeira, nem, muito menos, na segunda, nada podemos 
fazer. O passado pode ser deixado, mas não modificado. O futuro é inserto, e 
por mais que nos esforcemos, por mais preocupados que estejamos, não está 
nas nossas mãos mudá-lo.   

  

DEIXAR  
  
“O futuro a Deus pertence”, já diz um ditado popular. Tiago, 

irmão de Jesus, diz, em outras palavras, a mesma coisa: “Digo-vos que não 
sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que 
aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer: 
Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo.” (Tiago 4:14,15)  

  
Mas seguimos teimosamente assim, olhando para o passado, 

deixando de viver o presente e com medo do futuro. Folheando a Bíblia, 
poderemos observar, em vários momentos, que muitos deixaram de seguir a 
Cristo exatamente por essa imensa dificuldade de DEIXAR, senão vejamos.  

 
Em Lucas 9:57-58, encontramos um que afirmou que seguiria o 

Senhor para onde quer que Ele fosse. Logo o DEIXAR passou a ser mais 
importante do que Cristo no momento em que o Salvador o interpelou: “As 
raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do homem não tem 
onde reclinar a cabeça” (v. 58).  

  
No mesmo livro, nos versículos 59 e 60, Jesus se dirige a um e 

diz: “Segue-me”. Mais uma vez o DEIXAR se sobrepôs ao convite do Salvador: 
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“deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai”. Jesus respondeu-lhe: “deixa aos 
mortos o enterrar os seus mortos”. O mais importante é anunciar o Reino de 
Deus.  

  
Ainda em Lucas, nos versículos 61 e 62, um se comprometeria a 

seguir a Jesus, contanto que lhe fosse assegurado DEIXAR “despedir-se 
primeiro dos que estão em minha casa” (v. 61). Jesus replicou-lhe: “Ninguém, 
que lança mão do arado e olha para trás, é apto para o Reino de Deus” (v. 
62).  

  
O Evangelho de Mateus, no capítulo 19, entre os versículos 16 a 

24, traz a narrativa de um jovem rico que manifestou o desejo de “seguir a 
Jesus” e chegando ao seu encontro fez-lhe uma pergunta: “Bom Mestre, que 
bem farei para conseguir a vida eterna?” (v. 16). Jesus lhes respondeu que era 
necessário que os mandamentos fossem cumpridos. Dito jovem gabou-se de 
que seguia cada um com absoluta fidelidade, momento em que o Mestre, 
sondando-lhe o coração, sentenciou: “... vai, vende tudo o que tens e dá-o 
aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me” (v. 21). 

 
Mais uma vez, o DEIXAR falou mais alto, e aquele jovem saiu 

cabisbaixo, possuía muitas propriedades e não estava disposto a deixá-las para 
seguir Jesus. Em todas as passagens uma coisa é certa, no rol de prioridades 
desses interlocutores, em nenhum momento Jesus apareceu em primeiro 
lugar.  

  
E hoje, quais seriam os empecilhos para o DEIXAR do homem pós-

moderno? Revisitando o livro “O Poder dos 10 Mandamentos”, de autoria de 
William Douglas, da Editora Mundo Cristão, facilmente verificaremos que:   

  
“o homem, que se interessa por tudo, mas não deseja 
compromisso com nada... Busca uma tolerância absoluta, por 
isso é superficial e geralmente aceita qualquer coisa. Fabrica 
sua verdade de acordo com as próprias necessidades. Passa por 
cima de tudo e todos para alcançar fama, sucesso e vitórias. 
Almeja vantagens. Só lhe interessa possuir, comprar, consumir 
desenfreadamente... é normalmente autoconfiante e rodeado de 
abundância, cercado de direitos e aparato social voltado para 
atendê-lo... Aprecia o descanso e tempo livre, mas quer tudo 
para ontem e assume mais tarefas do que seria saudável 
aceitar.”.  
  
E nós, ditos cristãos da pós-modernidade, o que necessitaríamos 

DEIXAR, no objetivo buscarmos alcançar, no amanhã, “à medida da estatura 
completa de Cristo” (Efésios 4:13)? Elenco algumas mazelas sintetizadas na 
referida obra: (1) materialismo (ter acima do ser); (2) hedonismo (prazer 
acima de tudo, sem compromisso ou amor); (3) permissivismo (vale tudo, 
desde que você se sinta bem); (4) relativismo (nada é absoluto); (5) 
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consumismo (sinônimo de liberdade, que gera crise econômica e ecológica); e 
(6) niilismo (homem ‘livre’, aberto, plural, mas sem nenhuma ética comum).  

  
Convém que nos esforcemos nesse objetivo, se tarde já não é. 

 


