TÍTULO: O TEMPO QUE SE CHAMA HOJE
TEXTO: Hb. 3. 12-13: “Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de
incredulidade que vos afaste do Deus vivo; pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se
chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado”.

INTRODUÇÃO:
O hoje, é a único tempo que dispomos efetivamente. O ontem já se foi, o amanhã não nos
pertence. A vida é feita da sucessão de momentos. Cada dia perdido fora da vontade de Deus,
terá sido um dia perdido.
A Bíblia nos exorta a viver intensamente o dia de hoje. Quanto ao passado, ela diz: “Jamais
digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim”. (Ec. 7.10)
E quanto ao futuro: “Portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus
cuidados; basta ao dia o seu próprio mal”. (Mt. 6.34).
Contudo, nós somos campeões em atrapalhar o hoje, em atrapalhar os melhores momentos.
Há dias atrás, numa segunda-feira, tivemos nossa reunião familiar. Depois as crianças foram
dormir a Simone estava lendo no quarto e eu fui para a cozinha e o fogão estava aceso. Então
pensei: Este inverno quero aproveitar bastante o fogão. Gosto de ficar com a família ao redor
do fogão, mas gosto também de ficar sozinho, meditando. Então me dei conta: Agora era o
momento. Então, ainda que eu e Simone costumamos deitar no mesmo horário, me detive ali,
enquanto havia fogo e curti aqueles momentos. Fui para o quarto com a impressão de ter feito
algo no tempo certo.
Ma nós temos grandes dificuldades de viver o tempo das coisas. E, quando queremos viver as
coisas fora do seu tempo, acabamos sempre frustrados. Ex: passamos a noite acordados
pensando num problema que temos que resolver no dia seguinte, então no dia seguinte,
estamos sonolentos, com a mente confusa, irritados por causa do sono perdido e acabamos
piorando a situação. Não é uma loucura?
Vemos, por exemplo, os discípulos no jardim do Getsêmane! ( Mt. 26.40) Seria aquela uma
hora para dormir? Is. 63. 5 é um outro caso: Deus não encontrou ninguém sintonizado com
Ele. Que coisa mais absurda!.
O texto de Eclesiastes 3.1-8 nos coloca diante de verdades incontestáveis que se resumem no
primeiro versículo: “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do Céu”.
Quem consegue viver isso, é bem sucedido e feliz. Temos que perseguir esse alvo!
TRANSIÇÃO: quero falar de 3 questões importantes:
I – ESTAR SINTONIZADOS EM DEUS.
Espera-se que os filhos de Deus tenham essa sensibilidade, porque temos em nós o Espírito
Santo que quer nos dar discernimento. Muitas vezes esperamos que sempre alguém nos diga o
que fazer, contudo a responsabilidade é pessoal. Eu preciso me perguntar sobre o que eu faço
ou deixo de fazer e também como faço ou deixo de fazer.
Rm 13.11, nos dá uma palavra muito importante: “E digo a vós outro que conheceis o tempo, que já é
hora de vos despertardes do sono; porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio
cremo. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois as obras das trevas, e revistamo-nos das armas
da luz”.
Então, o crente é visto como alguém que tem acesso a esse conhecimento. Porque somos tão
confusos? Será que ainda andamos nas trevas? Será que não estamos dormindo em pleno dia?
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Voltando ao texto de Eclesiastes 3, muitas vezes, queremos ver nascimento na hora da morte,
queremos plantar na hora de colher, queremos edificar no tempo de derrubar, choramos na
hora de rir e rimos na hora de chorar, pranteamos no momento de saltar alegria e saltamos de
alegria no momento de prantear, espalhamos pedras na hora que deveríamos juntá-las e
queremos ajunta-las no tempo de espalhar, queremos nos afastar no tempo de abraçar e
queremos abraçar na hora em que deveríamos nos afastar, buscamos no tempo de perder e
deitamos fora no tempo de guardar, falamos quando deveríamos ficar calados e calamos
quando deveríamos falar. E por aí à fora, somos campões em confundir o tempo das coisas.
Só que, quando nos falta esse conhecimento, nossa vida vira uma bagunça!
Precisamos conhecer a cada dia a vontade de Deus. Eis o grande desafio!
Esteja sensível. Tenha uma vida de comunhão com o Espírito Santo.
II – ENTREGRAR-SE INTENSAMENTE ÀQUILO QUE REALIZAMOS:
Colossenses 3.23 diz: “Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para
homens”.
Não adianta fazer as coisas por fazer; pela metade. Se é que entendemos que precisamos falar,
ou calar, ou rir, ou chorar, ou juntar pedras, ou espalhar pedras, então temos que fazer inteiros.
Nós temos contudo a tendência de misturar sentimentos. Parece que muitas vezes fazemos
questão de estragar os melhores momentos. Há pessoas que desenvolvem um certo
masoquismo. Gostam de sofrer! Então a família está reunida, numa festa de aniversário,
todos felizes e daí alguém vem e diz: Ah! Se o falecido fulano estivesse aqui! Então todo
mundo fica triste, porque fica pensando no falecido fulano. Ora, o enterro já aconteceu há 20
anos. Todos choraram. Agora é hora de rir!
Ou então é a tendência de negar o presente em função do futuro. A pessoa não se dá ao
direito de se alegrar no dia de hoje, porque pensa que amanhã poderá acontecer uma desgraça.
Também isso se dá com relação aos sentimentos sobre as pessoas: Se sentimos que devemos
ajudar alguém, vamos fazer como se fosse para o Senhor. Não há vantagem nenhuma em
fazer as coisas contra a vontade. Pv. 10.4 diz: “O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a
mão dos diligentes vem a enriquecer-se”.
Colossenses 3.17 diz a mesma coisa, mas acrescenta algo: Gratidão!. Obrigado Senhor, por
ter a oportunidade de fazer isso para ti. Glória a Deus! Assim, poderemos ser felizes.
III – ACABAR COM A PROCRASTINAÇÃO:
Hb. 3.15 diz: “Enquanto se diz: Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na
provação” Também 2 Co. 6.2, fala a mesma coisa.
Quando Deus fala algo ao nosso coração, essa é a hora de tomar posição. Se você lembra de
orar por alguém, faça isso. Não precisa esperar até o dia da reunião da célula. Se você sente
que deve dizer a alguém algo que vem de Deus, diga! Se você percebe que precisa pedir
perdão a Deus de algum pecado, faça isso na hora.
Hoje é o tempo oportuno. Não espere!
Se você é tocado num culto e não toma uma posição no momento, depois você vai para casa e
esquece e aquilo se perde e você perde um tempo precioso de sua vida vivendo fora da
vontade de Deus.
CONCLUSÃO:
Esteja acordado. Se Deus falou contigo através desta mensagem, tome uma posição agora.
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