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Eclesiastes 3 (ARA)

1 Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu:
2 há tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou;
3 tempo de matar e tempo de curar; tempo de derribar e tempo de edificar;
4 tempo de chorar e tempo de rir; tempo de prantear e tempo de saltar de alegria;
5 tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar e tempo de afastar-se de
abraçar;
6 tempo de buscar e tempo de perder; tempo de guardar e tempo de deitar fora;
7 tempo de rasgar e tempo de coser; tempo de estar calado e tempo de falar;
8 tempo de amar e tempo de aborrecer; tempo de guerra e tempo de paz.
INTRODUÇÃO
Em março, seguimos com a série SIMPLIFICANDO A VIDA. Lembre-se: Não é simples simplificar a
vida, mas é possível! Como está a sua vida? Como você classifica o momento que vive hoje? Tempo
de (re)nascimentos ou de morte? De plantar ou arrancar o que se plantou? De feridas ou de cura? De
derrubar muros ou de construir? De chorar ou de rir? De se lamentar ou saltar de alegria? Tempo de
espalhar ou de juntar? De abraçar ou de se afastar? De buscar ou de perder? Tempo de guardar ou
de jogar fora? De rasgar ou de costurar? De estar calado ou de falar? Tempo de amar ou de
aborrecer? De guerra ou de paz? Que tempo você vive hoje?
Via de regras elegemos aqueles que são os melhores tempos para se viver e simplesmente
desprezamos os outros. Julgamos todos os outros tempos como um erro a ser superado o mais
depressa possível. Mas será que essa é a verdade? Hoje vamos falar sobre os ciclos que todos nós
vivemos em nossas vidas. Quando pensamos em nossa vida apenas como um amontoado de dias
aleatórios fica fácil ignorar o movimento real e ativo de Deus, e esquecer sua soberania amorosa. Ao
contrário, quando nos tornamos capazes de perceber que época estamos vivendo, aumenta nossa
aptidão pra cooperar com Deus e seguir sua direção, aceitando o fim de uma época e o início de
outras.
Hoje quero te desafiar a pensar na sua vida simplificada de uma nova maneira, pensando em sua
vida em termos de época ou tempos. E não simplesmente como um erro ou derrotas a serem
superadas. Deus ainda está no trono! Então vamos seguir em frente. Pronto para dar mais um passo
em direção a uma vida simples? Então vem com a gente!
ENTENDENDO A BÍBLIA
Nesses versículos o Rei Salomão fala sobre a passagem de tempo em nossas vidas. E se nos
concentrarmos em suas palavras ouviremos sua voz nos chamando a considerar cada tempo em
nossa vida a partir dos olhos de Deus. É possível simplificar nossa vida ao entendermos que cada
um de nós vive épocas ou tempos que tem início e fim. E que todas elas estão debaixo da soberania
de Deus. Não são um erro ou descuido de Deus!
No final das contas todos nós estamos familiarizados com essa maneira de ver a vida. Afinal, não

importa qual a sua idade, você já viveu várias épocas distintas e ainda tem muitas para viver.
Falamos sobre nossos anos na escola ou faculdade, de períodos que vivemos com nossos filhos ou em
lugares pelos quais passamos. Então ficamos saudosos e dizemos: Bons tempos!
O homem mais sábio da terra nos escreve em Eclesiastes 3 que “Tudo tem o seu tempo determinado,
e há tempo para todo propósito debaixo do céu”. Para Salomão a vida é uma sequência de tempos
que vivemos. Ele diz que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Nessa vida tudo
tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. Você acredita nisso?
A boa notícia é que a vida não é um jogo de dados. Deus está nos conduzindo. A “má notícia” (que na
verdade é boa também) é que nossa vida não é previsível ou controlável. Não quer dizer que
devemos parar de lutar. Mas que temos que viver o tempo presente. O Hoje! Como diz a música do
Gerson Borges “Hoje porque só tenho hoje/ Hoje, aqui, agora, o já/ Hoje eu vou cuidar do meu hoje/
E do amanhã eu sei que Deus cuidará”.
Posso questionar a intensidade dessa condição de Deus sobre mim, mas se ponho ela em cheque, no
final, digo que eu Sou o senhor da minha vida. Em essência, o pecado é a rebeldia em relação ao
Senhorio de Deus. Quando não consigo aceitar meu momento de vida perco tudo que Deus quer me
mostrar e me ensinar e emperro. Fico travado, lutando contra o ar.
ENTENDENDO O QUE A BÍBLIA DIZ PARA MIM HOJE
De emperrado a seguindo em frente: Entendo que temos duas lições imediatas: Cada tempo ruim
que vivemos é apenas um tempo, vai passar! E quando um tempo excelente começa a passar, não se
desespere, é apenas mais um tempo que passa em sua vida. Não é sua vida toda. Outros bons
momentos virão! Você entende? Não precisa ficar emperrado lembrando daquele bom momento que
se foi. SIGA EM FRENTE!
Cada momento deve ser vivido. Se é tempo de chorar, chore. Sinta a dor e cresça com ela. Ainda que
algumas perdas sejam permanente em nossa vida, o tempo de prantear não é! Mas não se isole. Viva
sua dor com sua família da fé. Dê espaço para que Deus use pessoas para trazer esperança!
Se está em um tempo de dançar, viva a alegria desse momento. Espalhe sua alegria e louve ao
Senhor pelos seus bons dias. Quando o momento for difícil demais para aguentar é porque Deus
quer que você dependa da força Dele e não somente de si. A questão é que não somos E.T.s e
viveremos tempos não tão bons. E tudo bem. Eles trazem suas cores para nossa vida (Imagem).
Apenas aprenda a não lutar com Deus. Viva a Vida! E aprenda a perceber quando um tempo está
acabando e SIGA EM FRENTE ao invés de se desesperar porque ele está acabando! Tempos acabam
e novos tempos começam! Não se prenda ao passado. SIGA EM FRENTE!!!
CONCLUSÃO
Talvez o próximo passo é identificar o tempo que estou vivendo para me tornar mais presente e
engajado! Perceber a mão ativa de Deus e aprender as lições que Ele reservou para você. E mesmo
maximizar as oportunidades para desenvolver seu caráter, sabedoria e crescimento espiritual,
Perceber a capacidade única que cada tempo carrega de nos ensinar e nos preparar para a vida e
para o céu.
Você não está passando pelo tempo atual por acaso. É tempo de encher nosso coração com a
eternidade. O Evangelho traz novos valores a nossa caminhada. Eu não sou o centro mas Deus e sua
vontade. De tal forma que posso encontrar uma espécie de satisfação real em toda situação, mesmo
nas piores, porque Deus está presente e me tornando mais semelhante a Jesus. Meus valores não são

mais egoístas e imediatistas. Mas só consigo ver essas coisas quando caminho com Deus e tenho
valores eternos. De outra maneira continuarei lutando contra tudo que não me satisfaz.
DESAFIO
Ficamos tentando encaixar nossa vida em épocas da vida que já passaram. Considere em oração a
época que está vivendo e busque em Deus a sabedoria para viver plenamente o seu hoje. Que atitude
você precisa tomar para seguir em frente!

