
Fugindo do inútil buscando o que aproveita / 1 Sm 12.20,21; Jr 7.8 e 16.1

Todos os cristãos sabem da importância de se ter atitudes na vida, tanto de  busca e procura
daquilo que não se tem quanto da  veracidade e legitimidade do objeto do que se pretende. Não
buscar ou abandonar a pró-atividade é ruim, mas, buscar o que não se deve também. Há muito que
todos buscam que é ilegítimo, inverossímil. O objetivo aqui é abandonar a passividade, mas, ir atrás
daquilo que edifica.

Há muitas coisas na bíblia que são apontadas e condenadas como vãs. Gastar energia e esforço
em busca delas só demonstraria um coração insensato. Sobre aquilo que é apontado como vão ou
inútil: deixar de seguir ao Senhor (1 Sm 12.21 – “pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam”) ;
imaginação de se “livrar do Senhor” (Sl 2.1 – “Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam
coisas vãs?”) - [pensamentos gentios chamados pelo apóstolo Paulo de pensamentos fundamentados
em vaidade (Ef 4.17); o próprio culto a Deus pode ser uma tentativa inútil de abafar o que de fato o
mesmo representa e requer de mudança de seu povo (Is 1.13; Ml 1.10); auxílio inútil (Is 30.7 – “vão
e inútil é o seu auxílio”); conselhos em momentos cruciais da vida que são palavras vãs (Is 36.5 –
“não passam de vãs palavras”);  determinadas práticas  religiosas ou mesmo a falta de algumas
outras práticas (Tg 1.26); idolatria (At 14.15 -  “vos convertais destas coisas vãs”).

Todos esses aspectos supramencionados deveriam, no mínimo, gerar no coração dos filhos de
Deus mais atenção quanto à necessidade de  romper uma possível inércia espiritual  e  verificar a
veracidade e legitimidade daquilo que se propõe buscar na vida.

A lista é grande de coisas que se deve fugir, deixar de buscar e mesmo evitar, tendo em vista
que ir atrás de coisas vás só aponta para um coração destituído da verdadeira sabedoria (Pv 12.11).
Buscar  a  Deus  é  a  palavra  de  ordem.  Isso  é  útil  e  revestido  de  todo  proveito  porque  Ele  é
completamente verdadeiro e aponta para aquilo que também é (Jo 14.6).  O contrário seria buscar
coisas inúteis que para nada aproveitam  (1 Sm 12.20,21). O perigo de se ter essas coisas inúteis
como alvos e objetivos da vida é que podem gerar justamente “vãs esperanças” (Jr 23.16).

O profeta Jeremias alertou para o cuidado em se buscar “palavras falsas” (Jr 17.9) para não se
deixar como herança para as próximas gerações mentiras e coisas vãs (Jr 16.19).  Nem todas as
palavras  são verdadeiras,  ainda mais  quando partem de um coração corrupto e que ao próprio
homem  fogem  os  meios  intrínsecos  e  necessários  para  medir  tal  corruptibilidade  (Jr  17.9).  Tal
empreendimento só é possível àquele que tem todas as condições para isso (Jr 17.10). 

Buscar aquilo que é verdadeiro é importante e necessário. Jesus a esse respeito afirmou ser ele
o que é verdadeiro (Jo 14.6) e sua palavra como a verdade solipsista (Jo 17.17). Nesse sentido, cabe
ao povo de Deus buscar o que é útil,  verdadeiro e que lhe traga o consolo que somente coisas
eivadas dessa veracidade e utilidade podem trazer (Ec 3.11). O desafio é avaliar a postural individual
e o conteúdo daquilo em que empenhamos nossa energia e esforço. Note que o apóstolo Paulo
começa a lista daquilo que deve ocupar o pensamento dos cristãos com aquilo que é verdadeiro (Fp
4.8). Todas essas características listadas pelo apóstolo, a começar da veracidade, só encontraremos
em Cristo, o único que tem as palavras de vida eterna (Jo 6.68). Vamos à ele então.  Boa busca a
todos, principalmente do verossímil. 
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