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NO TEMPO DE DEUS
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito
debaixo do céu. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade
no coração dos homens; contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez
desde o princípio até o fim”. Eclesiastes 3.1 e 11.

É uma tarefa bastante difícil conversar sobre o tempo com alguém que é
eterno, alguém que não está preso aos ponteiros de um relógio, a dias,
semanas, anos e séculos.
Somos uma geração escrava do tempo, estamos sempre correndo, com
muita pressa e acabamos chegando a lugar nenhum.
Deus trabalha dentro do tempo estabelecido por Ele. (Marcos 1.14-15;
Gálatas 4.4; Tito 1.1-3).
Sofremos porque queremos que as coisas aconteçam dentro do nosso
tempo, a nossa maneira, principalmente as coisas que Deus nos
prometeu, suas maravilhosas e tremendas promessas.
1. Muitos de nós recebemos uma palavra de Deus a respeito de
determinada situação, mas tem o “tempo de Deus” para que ela se
cumpra. Precisamos tomar muito cuidado para que não sejamos
tomados pelo desânimo e venhamos a perder a fé.
• Quem sabe Deus chamou algum de nós para algo específico, mas até o
momento não vemos nada acontecer. Deus tem o tempo certo para que
as coisas aconteçam, geralmente elas não acontecem imediatamente.
2. Na ansiedade do nosso coração e por não querermos esperar, tomamos
nossas próprias decisões e atitudes e logo ali a frente pagamos um alto
preço por não termos esperado o tempo de Deus.
3. O tempo de Deus é o melhor tempo para nós! Deus é soberano e sabe
muito bem o que faz, se para Ele o tempo não é agora, então não é
agora. Precisamos descansar nosso coração e ter a certeza de que Ele
é fiel para cumpri o que diz.
•

Aplicação:
- Você lembra de alguma coisa que aconteceu em sua vida, fora do tempo?
Qual foi o resultado obtido?
- Se você tivesse a oportunidade de viver este momento novamente, qual
seria a sua reação hoje?
- Na sua opinião qual seria a melhor maneira de lidar com o tempo?
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