O Que é Urgente?

Se você tivesse que enumerar, neste instante, todas as suas urgências, o que é que constaria
em sua lista?

Talvez tenha na memória os compromissos mais urgentes de hoje, ou já tenha dado uma
olhada na agenda e constatado que eles são muitos e quase todos importantes.

Todavia, antes de começar a correria costumeira do seu dia, vale a pena refletir mais
detidamente no que é realmente urgente.

A vida agitada dos dias atuais nos leva a estabelecer uma lista de urgências que nos faz,
tantas vezes, perder o significado real do que são “prioridades”.

Para algumas pessoas, urgente são somente as coisas materiais, esquecidas de que no dia
em que partirem, deixarão pendentes as coisas que realmente eram urgentes.

Para melhor avaliar o que sejam prioridades de fato, verifique sua lista e anote tudo o que terá
que ficar na alfândega do túmulo, caso tivesse que partir agora.

Sem desconsiderar as necessidades materiais que a vida no corpo físico exige, é necessário
estabelecer prioridades também no campo afetivo, junto às pessoas que estagiam conosco
nesta existência.

Urgente, por exemplo, é que você pare um momento na sua vida agitada e se pergunte: “que
significado tem tudo isso que faço?”
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Urgente é que seja mais humano e mais irmão.

É que saiba valorizar o tempo que pede a uma criança.

Urgente é que veja o nascer do sol, sinta o seu calor e agradeça a Deus por tão grandioso
presente.

É saber aproveitar as lições do dia-a-dia da melhor forma possível, em benefício do progresso
do espírito imortal, que transcende a vida física.

Urgente é que curta a sua família, seus filhos, sua esposa e todos que o rodeiam, e valorize
esse precioso tesouro.

Urgente é que diga às pessoas que lhe são caras o quanto as ama e o quanto são importantes
para você.

Urgente é que saiba que é filho de Deus e se dê conta de que ele o ama e quer vê-lo sorrindo,
feliz e cheio de vida!

Urgente é que não deixe a vida passar como um sopro e, quando estiver no fim da linha, não
olhe para trás como quem quer voltar e percebe que já não há tempo...

Já não há tempo porque tudo o que fez foi urgente...

Você foi um grande empresário, encheu sua agenda de “urgências, compromissos e projetos”...
Mas se esqueceu de viver.
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Foram tantas as urgências que deixou passar a verdadeira finalidade da existência, que é
aprender a amar. É desenvolver o amor por si mesmo e estende-lo ao seu próximo.

Por todas essas razões, reveja sua lista de urgências e priorize aquelas que são realmente
importantes.

Faça isso hoje... Não deixe para amanhã.

Se faz muito tempo que não almoça ou janta em casa para atender aos negócios, pense que
sua família deve ser a prioridade número um da sua lista.

Você lembra quantas vezes evitou o abraço carinhoso de um filho, para não amarrotar ou sujar
a sua roupa, que deveria estar impecável para a próxima reunião?

Lembra-se a quantas festinhas na escola de seu filho deixou de ir por causa das suas
urgências profissionais?

Pare um pouco e veja se não há nenhuma inversão de valores em suas urgências. E se
constatar alguma irregularidade, ainda é tempo de reverter a ordem das coisas.

Se você está enfermo, sua prioridade é tratar da saúde.

Se está estressado, sua urgência é buscar um meio de sair desse estado.

Mas, se você sente um grande vazio na alma, nada do que têm feito lhe faz feliz, a depressão
ameaça se instalar, e nuvens cinzentas pairam sobre seu mundo, você está diante de uma
emergência.
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Procure uma pequena brecha mais clara, segure as nuvens com as duas mãos e abra-as para
que o azul do céu apareça...

E se suas mãos não conseguem afastar as nuvens, rompa-as com uma oração sincera e
busque conectar-se com o Alto, permitindo que a Luz divina penetre em seu ser e ilumine
definitivamente o seu caminho.

Momento Espírita
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