O TEMPO DE DEUS PARA NOSSAS VIDAS

Texto base. Dn 2: 21 ...é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece
reis; ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes.

Introdução. Ter clareza sobre o tempo e espaço em que vivemos é crucial para nos movermos
e tomarmos as decisões mais acertadas. Quem não tem noção do tempo e espaço natural são
crianças pequenas, pessoas com algum nível mais sério de deficiência mental, pessoas sob
influência de entorpecentes lícitos ou ilícitos. As demais pessoas sabem quantos anos têm, em
que data se encontram e em que cidade e endereço vivem. Agora, vamos transferir isto para o
mundo espiritual. Onde estamos no projeto de Deus? Qual é o tempo de Deus para nossas
vidas? Qual é o tempo de Deus para nossas famílias? Qual é o sonho de Deus para nosso
futuro ministerial? Todos conhecemos a expressão ligada ao sucesso de “ESTAR NO LUGAR
CERTO, NA HORA CERTA”. Mas, se eu não estiver no lugar que Deus determinou ou não
estiver no tempo que Ele determinou, o que acontece? Provavelmente Seus projetos não se
cumprirão em nós. Por isto, é muito importante discernir o tempo de Deus para nossas vidas.

1) Quem estabelece o tempo certo é Deus. Dn 2:21 ...é ele quem muda o tempo e as
estações... Não somos nós que estabelecemos o tempo certo para os projetos se cumprirem,
não somos nós que fazemos quando queremos, devemos saber o tempo de Deus para
executar certas obras em nossas vidas.

2) Há tempo designado para tudo. Ec 3:1 Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo
para todo propósito debaixo do céu. Há tempo certo para os vários projetos, se eu não discernir
o tempo certo de Deus para minha vida, corro o risco de estar gastando minha energia e meus
recursos dando golpes no ar. 1Co 9:26 Assim corro também eu, não sem meta; assim luto, não
como desferindo golpes no ar. O apóstolo Paulo sabia que ele poderia correr na vida, se
esforçar e tudo no fim seriam golpes no ar, sem objetivo nenhum.

3) Quando não entendemos o tempo de Deus. Vamos ver os resultados de quem não
entende este tempo.

a- Quando não entendemos o tempo do favor de Deus. 1Co 10:1 Irmãos, eu quero que vocês
lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram
protegidos pela nuvem e passaram pelo mar Vermelho. 2 Como seguidores de Moisés, eles
foram batizados na nuvem e no mar.3 Todos comeram da mesma comida espiritual 4 e
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beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles; e
a rocha era Cristo. Eles receberam tantas bênçãos, fizeram parte de um tempo único e
precioso da história, mas deixaram prevalecer os problemas e dificuldades ao invés de
valorizarem o favor e a graça de Deus.

b- Não entender o tempo de Deus significa não ter o projeto de Deus concluído. 1Co 10:5 Mas
Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos
ficaram espalhados no deserto. 6 Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para
nós não querermos coisas más como eles quiseram... Este povo não entendeu e acabou
morrendo sem receber a bênção.

c- Priorizar comer, beber e divertir-se. 1Co 10:7 ...nem adorarmos ídolos, como alguns deles
adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas: “O povo sentou-se para comer e beber e se
levantou para se divertir.” É tempo de priorizarmos Deus e não priorizarmos nossos prazeres e
confortos.

d- Não é tempo de fecharmos os olhos para a questão da santidade. 1Co 10:8 Não devemos
cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E, porque eles fizeram isso, vinte e
três mil deles caíram mortos num dia só. O cristianismo moderno está negociando a santidade,
mas nós não estamos.

e- Não é tempo de murmurarmos e reclamarmos. 1Co 10:10 Vocês não devem se queixar,
como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo Anjo da Morte. A maioria das
pessoas está tão acostumada com a reclamação, com a exigência de seus direitos que nem
percebe mais quando está reclamando, murmurando e demonstrando total falta de fé de em
Deus mediante esta murmuração.

4) Conhecendo o tempo de Deus. Ec 8:5 Quem guarda o mandamento não experimenta
nenhum mal; e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração do sábio conhece o
tempo e o modo. Esta afirmação nos mostra que devemos buscar em oração e leitura da
Palavra para discernirmos com sabedoria qual é o tempo de Deus para nós e como podemos
proceder. Daniel 9:2 no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o
número de anos, de que falara o SENHOR ao profeta Jeremias, que haviam de durar as
assolações de Jerusalém, era de setenta
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anos. Através da leitura dos livros de Jeremias, Daniel entendeu o tempo de Deus para Israel
no cativeiro. Após ele entender o tempo de Deus, começou a agir.

5) Após a compreensão do tempo de Deus vem a ação. Dn 9:3 Voltei o rosto ao Senhor
Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. A primeira ação
após entender o tempo de Deus é a oração para receber estratégias, para receber ajuda e para
dar os próximos passos acertadamente. Rubem Alves que foi escritor e pastor disse; “quem
tenta ajudar a borboleta a sair do casulo a mata. Quem tenta ajudar o broto a sair da semente o
destrói”. Há o tempo certo para a larva virar borboleta e o broto sair da semente, não podemos
adiantar este processo. Assim também há o tempo certo para florescer certos projetos e
ministérios, não há como adiantá-los. Muitos líderes foram colocados precipitadamente em
lugar de honra e acabaram tendo sérios problemas. É preciso esperar o tempo certo e não
deixá-lo passar.

Oração/declaração. Repitam após o líder em oração esta declaração: Obrigado Senhor por
estar me levantando neste tempo! Eu creio que o tempo de Deus está chegando na minha
vida! Tempo de salvação, tempo de cura, tempo de graça, tempo de restauração. Eu tomo
posse da vitória neste tempo em nome de Jesus.

Vanderlei Cardoso, profeta e mestre.
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