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vimos que o tempo é um ativo precioso e que 
ele não nos pertence. Portanto, quando desper-
diçamos nosso tempo ou o gastamos apenas 
buscando nosso próprio interesse, fugimos do 
propósito de nossas vidas (a Glória de Deus) e 
estamos pecando contra o “Senhor do Tempo”. 
Hoje veremos como combater alguns “ladrões de 
tempo” do nosso cotidiano para evitarmos cair 
em ciladas.

 O primeiro deles e, mais óbvio, é a 
preguiça. O livro de provérbios nos ensina mui-
to sobre ela. Quando vemos o preguiçoso de Pro-
vérbios, percebemos que ele é um homem que 
não quer começar novos empreendimentos, não 
termina o que começou, não enfrenta a realida-
de. Sua vida é caótica porque sua alma é caótica 
e ele dá pouca importância às coisas que honram 
e glorificam a Deus: como trabalhar duro e fazer 
bem às pessoas. A maioria de nós tem um pouco 
dessa preguiça. O mundo de hoje oferece muitas 
desculpas para sermos improdutivos: quando 
estamos trabalhando à frente do computador 
sempre somos tentados a dar um uma olhada 
no facebook, no YouTube ou começar uma nova 
maratona de séries, o que pode nos roubar uma 
semana inteira. Talvez a preguiça seja o que nos 
impede de nos tornarmos verdadeiramente pro-
dutivos.

 O segundo ladrão é mais dissimulado 
e não tão fácil de identificar: chama-se excesso 
de ocupações. É quando você quer fazer demais 
em vez de fazer pouco com qualidade. Este é um 
ladrão sutil porque a sociedade nos julga e nos 
classifica com base em quanto estamos ocupa-
dos. De alguma maneira, acreditamos que nosso 
valor está ligado a quanto estamos ocupados. Ter 
muitas ocupações pode você se fazer bem con-
sigo mesmo e também criar a ilusão de que você 
está realizando muitas tarefas, porém é provável 
que você esteja dando uma parcela muito pe-
quena de sua atenção a muitas coisas diferentes, 

priorizando muitos itens errados, sem impor-
tância e sua produtividade é prejudicada.

 Tanto a preguiça quanto o excesso de 
ocupações constituem problemas que surgem 
de nosso interior. São defeitos em nosso caráter 
que se desenvolvem em nossas vidas. E, como 
se não fossem problemas suficientemente difí-
ceis, também enfrentamos os desafios externos. 
Deus nos criou para viver perfeitamente em um 
mundo perfeito, em que tudo funcionava para 
nos favorecer, mas, quando o homem se rebelou 
contra Deus, surgiram consequências: “maldita 
é a terra por tua causa; em fadigas obterás dela 
o sustento durante os dias de tua vida. Ela pro-
duzirá cardos e abrolhos e tu comerás a erva do 
campo” – Gn.3.17-18. O castigo não foi o pró-
prio trabalho, mas a dificuldade que o a-compa-
nharia. O que antes era fácil iria se tornar difícil. 
A terra que só produzia boas plantas agora seria 
um campo de batalha entre boas plantas e os 
cardos e abrolhos que ameaçariam sufocá-las.

 O que é verdade para a agricultura se 
aplica também a outros trabalhos. Toda tarefa 
terá de enfrentar esses “cardos e abrolhos”, es-
sas dificuldades que constantemente ameaçam 
a produtividade. E, até o dia de hoje, seja qual 
for nossa vocação, cada um de nós precisa lidar 
com eles e mantê-los à distância. O motorista de 
caminhão é insultado no trânsito, o médico tem 
pacientes que não aparecem para a consulta, a 
dona de casa recebe ligação informando que seu 
filho está doente na escola e precisa voltar para 
casa e por aí vai ... 

 Você quer viver de maneira que bene-
ficie as pessoas e glorifique a Deus? Então, você 
vai ter que identificar o que te impede viver 
dessa forma. Seja qual for a reposta é algo que 
precisa ser identificado e erradicado. Precisa ser 
destruído e substituído, pelo bem das pessoas e 
para a Glória de Deus. Pense Nisso!

 PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1) Se você olhar para as livrarias verá que nun-

ca houve tantos livros voltados à administração 
do tempo. Por que, mesmo assim, a sociedade é 
cada dia mais “improdutiva”? 

2) De que maneira os dois “ladrões” citados 
hoje podem interferir na vida da Igreja?


