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A ARMADILHA

DA URGÊNCIA E DA NECESSIDADE
“Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. ” Pv 19.2 (RA).
“Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem se apressar e errar o caminho. ” (AEC).

Creio que todos nós podemos perceber que estamos numa verdadeira corrida contra o
tempo, e tempo é algo que ninguém tem em abundância. Tempo é algo preciosíssimo e não
pode ser desperdiçado. Sendo assim, geralmente estamos com pressa, e muita pressa, o que
inevitavelmente nos leva a tomarmos decisões precipitadas, erradas, trazendo-nos grandes
prejuízos.

A. Uma questão sobre a qual devemos estar vigilantes é a URGÊNCIA. É muito
importante analisarmos se aquilo que parece URGENTE é realmente URGENTE.

B. Por outro lado, as pessoas esperam que estejamos ocupados e com a agenda
cheia. É um símbolo de status em nossa sociedade. Se estamos ocupados, temos
valor. Se não estamos, ficamos envergonhados em admitir isto.
C. A parte que considero mais crítica é que isso se reflete em nosso relacionamento
com Deus, por não termos tempo de consulta-lo, esperar sua resposta, vamos
tomando decisões precipitadas e errando o tempo todo.
D. Gostaria que analisássemos também a questão da NECESSIDADE, esta acaba
por nos fazer tomar também decisões das quais geralmente nos arrependemos,
logo ali na frente, por estarmos sempre pressionados pela necessidade.
Creio ser interessante que nos façamos o seguinte questionamento:
1. Eu sou uma pessoa que é refém da URGÊNCIA? O que em minha vida
demonstra isso?
2. Que decisões erradas tenho sido levado a tomar por conta da NECESSIDADE?
Que prejuízos isso tem trazido à minha vida?
3. Eu entendo a importância do assunto aqui abordado?
4. O que posso fazer para melhorar isso? Que atitudes práticas devo tomar?
“Os pensamentos do diligente tendem à abundância, tão certamente quanto a pressa leva
a pobreza”. Provérbios 21.5.
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