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Quando o jovem rico se recusou a colocar Deus em Primeiro Lugar
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Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O
que podemos aprender com o jovem rico, que se
recusou a colocar Deus em primeiro lugar?
“Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os
teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu;
depois, vem e segue-me” (Mateus 19:21). As palavras
de Jesus para o jovem podem ter frustrado as
expectativas de alguns de seus discípulos. Por que
Jesus não tirou vantagem da riqueza e poder do
jovem rico para promover Sua causa? Por que ele
arriscou perder essa oportunidade?
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O resultado foi exatamente o que temiam. Ao ouvir
as palavras de Jesus, o jovem rico “retirou-se triste,
por ser dono de muitas propriedades” (Mateus
19:22).
Mas Jesus, o Criador e Proprietário de todas as
riquezas, estava mais preocupado com a vida eterna
do jovem rico do que com sua riqueza transitória.
Com tristeza na voz, Jesus explicou aos seus discípulos que seria “mais fácil passar um camelo pelo fundo
de uma agulha do que entrar um rico no reino de
Deus” (Mateus 19:24).
Os discípulos ficaram chocados ao ouvir o quão
difícil seria “para os que confiam nas riquezas, entrar
no reino de Deus!” (Marcos 10:24). “Então, quem
pode ser salvo?” eles perguntaram (Marcos 10:26). A
resposta de Jesus esclareceu a questão. Assim como
todos nós, as pessoas ricas também precisam de um
milagre para serem salvas. Jesus disse: “Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível''
(Mateus 10:26).
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A riqueza em si não é ruim. “O desejo de acumular
riquezas é uma afeição original de nossa natureza,
implantada ali por nosso Pai celestial para fins
nobres.” (Ellen G. White, R. & H., Março 1, 1887). Mas
quando passamos a acreditar que a riqueza é
resultado do nosso trabalho, e que ela nos protegerá, nos dará poder, ou um bom futuro, então se
torna uma maldição. O jovem rico não percebeu
algo simples: a experiência da salvação e a conexão
plena com Deus e com a humanidade requerem a
disposição de doar todas as nossas riquezas, por
menores que sejam. E às vezes, quando Jesus
percebe que as riquezas podem nos prejudicar,
deteriorar nossa saúde, relações familiares e até
nossa vida eterna, Ele gentilmente nos convida a
abrirmos mão delas. Mas Ele nunca nos obriga!
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“Jesus não nos exige nenhum sacrifício real; somos
convidados a renunciar apenas àquilo que não nos
acrescenta. Estamos apenas substituindo o menor, o
mais inútil, por algo maior e mais valioso. Todas as
considerações terrenas e temporais devem ser
subordinadas ao Superior” (Ellen G. White, R. & H.,
Aug. 11, 1891).
A Bíblia se refere a esta experiência como Shalom,
que significatotal harmonia e paz com Deus, com a
humanidade, consigo mesmo e com a natureza.
Colocar Deus em primeiro lugar significa colocar
nossa riqueza em segundo lugar. A generosidade é
uma característica não negociável no Reino de Deus,
com consequências eternas!
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O jovem rico se recusou a colocar Deus em primeiro
lugar. As consequências foram terríveis para ele e
para os demais ao seu redor. O amor a Deus nos
inspira a colocar Seu Reino em primeiro lugar,
enquanto o exemplo do jovem rico serve de aviso
para nós. Enquanto devolvemos nossos dízimos e
pacto, que sejamos desafiados a colocar Deus em
primeiro lugar.
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