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O TEMPO!

Iniciamos, nossa reunião de GF, 

falando sobre a importância do tempo, pois 

a palavra de Deus nos revela que somente 

os sábios sabem remir, aproveitar e tirar 

bom proveito do tempo. A palavra de Deus 

nos ensina sobre o tempo: Em Efésios 5:15 

e 16, diz: “Portanto, vede prudentemente 

como andais, não como néscios, e sim como 

sábios, remindo o tempo, porque os dias 

são maus”. E em Eclesiastes 3:1, diz: 

“Tudo tem seu tempo determinado, e há 

tempo para todo o propósito debaixo do 

céu”.  

Todos os dias, Deus credita em 

nossa conta 24 horas, ou 1.440 minutos ou 

86.400 segundos. Ao terminar o dia essa 

conta é zerada, sem direito a acumular 

crédito ou débito para ser compensado no 

dia seguinte. O nosso tempo é tão 

importante que muitas pessoas dizem: 

“Tempo é dinheiro”.  

Atualmente a frase: “Não tenho 

tempo”, é muito utilizada, pois estamos tão 

absorvidos pelas coisas urgentes que não 

temos tempo para as coisas importantes da 

vida.  

Com essa introdução, vamos 

refletir, nessa reunião, sobre o nosso tempo:  

 

1º) Como está seu tempo com 

Deus?  

Atualmente aqueles que se dizem 

cristãos, reservam o resto do tempo para ter 

um momento rápido, mecânico e 

automático de oração com Deus. Hoje 

muitas pessoas se relacionam com Deus de 

forma utilitária, ou seja, de interesse, 

querem apenas as bênçãos de Deus, mas 

não há motivos de se alegrar e ter o prazer 

de simplesmente buscar e estar em sua 

presença. É muito comum encontrarmos 

essas pessoas com um vazio existencial, 

falta de sentido para a vida. Pessoas que só 

conseguem funcionar a base de 

medicamentos, pois estão exaustas 

espiritual, psicológica, emocional e 

fisicamente.  

 

 

Precisamos entender que termos 

tempo com Deus (oração, meditação na 

palavra, parar para ouvir o que Ele tem a 

nos falar) é a fonte de renovação de forças 

em todas as áreas. “Todas as minhas fontes 

são em ti”. Salmos 87:7b. 

Isaias 40:31: “mas o que esperam 

no Senhor renovam as suas forças, sobem 

como águias, correm e não se cansam, 

caminham e não se fatigam”. – Deus é 

fonte de renovação de forças e de ânimo. 

Esperar (confiar, descansar) em Deus é o 

caminho para o controle de nossas emoções 

(ansiedade, angústia, preocupação).  

 

2º) Como está seu tempo com a 

família?  

Lembre-se que não adianta você 

apenas ganhar muito dinheiro, ter sucesso, 

reconhecimento na empresa, e ter sua 

família destruída. Precisamos dedicar de 

nosso tempo para nossos filhos, tios, 

primos, pais, avós e para nossas esposas ou 

esposos, encontrado um bom equilíbrio na 

divisão de nosso tempo.  

 

3º) Como está o seu tempo com 

você?  

Em nossos dias está fácil encontrar 

pessoas que não tem tempo para si mesmo, 

tal é a quantidade de compromissos e 

ativismos que a pessoa mesmo se impõe. 

Normalmente são pessoas que somente elas 

é que poderão fazer, pois outras pessoas não 

tem capacidade. Quem age dessa forma não 

tem tempo para cuidar de sua saúde, da sua 

aparência, da sua vida social, da sua família 

e muito menos da sua vida com Deus.  

 

Conclusão: Por fim, com relação 

ao tempo, é interessante ressaltar que 

precisamos viver no tempo certo. Há 

pessoas que vivem no passado, ou seja, um 

tempo que não podemos voltar 

(normalmente são pessoas que vivem 

angustiadas, amarguradas e frustradas). 

Outras vivem no futuro, um tempo que 

ainda não chegou (são aquelas cheias de 

planos, de projetos, de ideias, mas nada 

realizável).  
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 “Ensina-nos a contar os nossos dias, para que 

alcancemos coração sábio”. Salmos 90:12 


