
 

 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO 

SEMANA 08: O Evangelho Nossa Administração do 

Tempo 

(Baseado no cap. 7 do livro “Isso Muda Tudo” – Editora Fiel) 

Recordando Conceitos: semana passada falamos 

sobre a importância de ouvir sermões, pois eles são 

impulsionadores de nosso crescimento espiritual. 

Lembre-se que “a vida, a saúde e o crescimento de 

nossas almas dependem de quanto ouvimos bem. Se-

remos sábios se constantemente avaliarmos a ma-

neira como estamos ouvindo a Palavra de Deus. Se 

estivermos ouvindo com descuido, poderemos acabar 

nos afastando de Deus”. 

Texto Básico: Salmo 90 

 Até agora vimos que o evangelho transforma 

quem somos, o nosso relacionamento com a igreja, 

nossas práticas, nossas leituras ... enfim, muda tudo! 

Hoje nós veremos como o evangelho também muda 

a maneira de lidarmos com nosso tempo. Por que 

esta conversa é necessária? Quero lhe apresentar 

três razões para você avaliar melhor como tem em-

pregado seu tempo.  

 A primeira delas é que o tempo é um ativo 

valioso. Jonathan Edwards defendia que o tempo é 

mais valioso até que o dinheiro. A linha de raciocínio 

dele era que o dinheiro poderia ser recuperado, mas 

o tempo perdido, não. A soma daqueles cinco minu-

tos aqui e ali são dias, semanas e anos. São a sua vida 

inteira. A maneira como você passa seu dia tem 

impacto eterno! 

 A segunda razão é que Deus nos manda usar 

bem nosso tempo. Efésios 5.16 nos chama para “re-

mir o tempo, porque os dias são maus”. Vivemos 

numa época idólatra, e a Palavra de Deus exige que 

nossas vidas sejam diferentes daqueles que nos cer-

cam. Ela nos chama a investir nossos minutos e horas 

em atividades que trazem honra a Jesus, e não na-

quelas horas que trazem prazer temporário para nós 

mesmos – Cl 4.5. 

 Por último e talvez a questão mais impor-

tante, é que o tempo não pertence a nós mesmos. 

Somos apenas administradores desta vida e somos 

responsáveis diante de Deus pelo que fazemos com 

nossas vidas, (1 Pe. 4.10). Essa é a verdade profunda 

que perdemos de vista. Esquecemos que nosso pa-

pel no uso do nosso tempo não é sermos mestres, 

mas administradores. Foi Deus quem nos deu esta 

vida e ela pertence a ele. Não temos a liberdade para 

fazer qualquer coisa que quisermos com nosso 

tempo. Assim como ele nos confiou determinada 

quantidade de dinheiro e de talentos, devemos cui-

dar das posses dele. E vamos responder pelo que fi-

zermos com elas.  

 Quando organizo melhor o meu tempo, 

posso cumprir melhor o grande propósito da minha 

existência. Deus nos criou para que Ele seja glorifi-

cado por nós e através de nós. Ao entender essa ver-

dade, tudo na vida ganha outro significado, inclusive 

a administração do tempo. O fato simples é que não 

somos o centro de nossas próprias vidas. Você não é 

a estrela do seu programa. Se você vive para si 

mesmo, para o seu próprio conforto, para sua pró-

pria glória e sua própria fama, está ignorando o seu 

verdadeiro propósito.  

 Portanto, quando gerenciamos mal nosso 

tempo, não estamos apenas prejudicando a nós 

mesmos, mas estamos ofendendo a Deus e deixando 

de ajudar o próximo. Em suma, estamos nos distan-

ciando da razão para o qual fomos criados, razão da 

infelicidade de muitos. 

 Pense Nisso! 

Semana que vem veremos alguns “ladrões de 

tempo” do nosso dia a dia. 

 

 PERGUNTAS PARA REFLEXÃO: 

1) Baseado no estudo de hoje, qual deveria ser a 

principal razão de nossa tristeza quando desper-

diçamos nosso tempo? 

2) A boa administração do tempo impede-nos de 

termos os nossos momentos de lazer? 


