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ando o Que Importa 
vo: Acautelai-vos e guardai-vos de toda 

biça; porque a vida do homem não consiste na 
as coisas que possui" (Lucas 12:15). 

iscando em busca de comida para si mesmo e para 
, achou uma pedra preciosa e exclamou: "Se uma 
ntrasse, ao invés de mim, a recolheria e ela 
er parte de seu patrimônio, mas para mim ela 
uer valor e não serve para nada. Eu preferiria 
vada a todas as jóias do mundo." 

nfreada pelas coisas desse mundo, numa 
ada vez possuir mais e obter, assim, uma vida 
s feliz, tem desviado a atenção de muitos, 
ristãos, dos caminhos de Deus e da vida 
 querem mostrar mais competência e mais 
 conquistas. O que vemos é uma corrida maluca e 
 uma competição diária onde os egos batalham 

"sou melhor" e do "tenho mais". 

s tesouros armazenados, que consumiram momentos 
to da família, de falta de tempo para estar com 
portunidades para granjear amigos, de total 
Deus, talvez jamais sirvam para coisa alguma. 
ue serão destruídos pelas traças e ferrugem, 

xados para trás no dia de nossa partida. 

ue valem mais que todo dinheiro deste mundo. O 
raço do nosso filho quando lhe dedicamos o 
 busca e merece. A atenção, o carinho e a 
sos pais, que tanto fizeram por nós e, agora, 
speram o nosso amor durante o tempo que lhes 
rteza de que andamos na presença de Deus e 

desta vida terrena, continuaremos diante dele 
.  

e desejar ter muitas bênçãos é ser uma bênção e, 
o. 

o Barbosa. Um cego na Internet! 
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