Você é exemplo?
Abrindo mão do que é seu
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O livro de Neemias relata a história do funcionário da corte do rei da Pérsia
que tornou-se governador da região da Judéia e liderou a reconstrução dos
muros de Jerusalém. Dentre as características de Neemias facilmente
percebidas durante a narrativa podemos destacar sua vida de oração, a
consciência de um servo que estava a serviço do reino e seu temor a Deus.
Neemias normalmente é considerado uma referência para os que estão em
posição de liderança, mas muitos de seus ensinamentos são mais abrangentes, e servem a todos os
cristãos.
Lembremos um pouco do contexto: Israel era uma nação dominada pelo maior império
daquela época. A cidade de Jerusalém, que já vivera dias de glória, estava em ruínas e semi-deserta.
O moral do povo estava no chão e havia todo tipo de necessidade (Ne 5.2,3).
Neemias está liderando a obra de reerguer os muros da cidade. É um projeto patrocinado pelo
rei Artaxerxes, que “comprou a ideia” de seu copeiro e forneceu recursos para a empreitada,
nomeando Neemias como governador. Lemos em Neemias 5:14,15: Além disso, desde o vigésimo
ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o
trigésimo-segundo ano do reinado, durante doze anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida
destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um
peso sobre o povo e tomaram deles quatrocentos e oitenta gramas de prata, além de comida e vinho.
E um pouco mais a frente em Neemias 5:18: Todos os dias eram preparados, à minha custa, um
boi, seis das melhores ovelhas e aves, e cada dez dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo
tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as
exigências que pesavam sobre o povo.
Por ser governador, Neemias tinha direito a uma série de benefícios e regalias próprios do
cargo. No entanto, ao invés de usufruir daquilo que era seu por direito - ele não estaria fazendo nada
de errado -Neemias considerou a situação do povo, e abriu mão desses privilégios. Ele fez diferente
de seus antecessores, que não se importavam com a carga que pesava sobre o povo oprimido.
A motivação de Neemias era fazer aquilo que agravada a Deus. Essa era sua fonte de alegria,
não seu status profissional.
A abnegação de Neemias serve de exemplo para todos nós. Assim como ele, também
devemos procurar realizar-nos mais em fazer a vontade de Deus do que com conquistas
profissionais ou acadêmicas, sucesso nos negócios e tudo o mais que é material que obtemos em
decorrência. Não é uma questão de certo ou errado, e sim uma questão de prioridades.
Não há nada de errado em usufruir dos recursos com que temos sido abençoados. Mas se
formos sábios e tivermos um coração alinhado com o de Deus, eventualmente isso vai nos levar a
considerar situações em que é melhor abrir mão daquilo que é nosso por direito em benefício de
outrem. Num mundo repleto de carências de toda sorte, certamente haverá momentos onde mais
conveniente será usar tais recursos para suprir as necessidades dos outros ou investir no obra do
Senhor.
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