
:: Estudos para Células:: 

OS TESTES DA VIDA CRISTÃ Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 
TESTE DO TEMPO Lição 10  

2 Pedro 3.8  Mas, amados, não ignoreis uma coisa,  
que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. 

 

Muito bem filhos do Eterno, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os testes da vida, hoje falaremos 

sobre o teste do tempo, como teríamos conteúdo para falar sobre esse assunto, mas quero tentar resumir o 

máximo possível para que todos possamos entender que Deus tem um tempo certo para as coisas, Deus não tem 

um relógio de pulso e nem um calendário ou muito menos uma cópia da nossa agenda para respeitar, nós é que 

devemos entrar na agenda, no calendário e no relógio de Deus. Muito bem, vamos desenvolver esse assunto: 

 

Uma das primeiras coisas que devemos aprender é que Deus não se move no nosso ritmo, nós temos uma 

maneira de contar o tempo, é o que chamamos de “Kronos”, esse é o nosso tempo, nosso calendário, mas o 

Senhor tem o “Kairós”, que quer dizer o tempo maduro, o tempo certo. E quero desde já lhe dizer que Deus 

nunca atrasa e também não costuma se adiantar, para desespero nosso, não é mesmo?  

 

Como seria bom se Deus se adiantasse em algumas coisas não é verdade? Isso é o que a nossa alma imediatista 

quer, pois ela só vê o agora, e quando pensa que vê o futuro só quer regalias e conforto, nada de lutas ou provas, 

muito menos dificuldades e carências. Algumas vezes, ou quase sempre, Deus espera até o último momento para 

nos dar aquilo que precisamos, é mais ou menos como se estivéssemos nos afogando e no último suspiro Deus 

aparece para nos resgatar. Talvez você pergunte: “-Mas porque Deus faz isso?”  

 

Para agradar a Deus é preciso uma coisa chamada “FÉ” (Hebreus 10:37-39) sem ela é impossível agradar a Deus. 

E para termos fé, é preciso acreditar ainda que não estejamos vendo, pois se já vemos então não precisamos 

acreditar (Hebreus 11:1). E que coisa que mais testa a nossa fé, do que, esperar uma resposta de Deus? Daquela 

onde você não tem mais saída, o tempo está passando, passando, e você praticamente não vê nenhum jeito de se 

safar? Ali naqueles momentos é que você pode realmente mostrar que confia em alguém que irá ajudá-lo. 

 

Precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. Deus gosta de lidar com pessoas de coração quebrantado, e 

quando recebemos tudo na hora em que queremos, ficamos muito soberbos, cheios de si, achando que Deus é o 

nosso servo e não nós é que somos servos dEle. Por natureza temos sempre a idéia de sermos independentes, 

Deus não gosta disso, por isso nos ensina a ser dependentes dele, e para isso, precisa quebrantar nosso coração, 

para que vejamos nossa total dependência dEle. Os planos que Deus tem para cada um de nós são tremendos, 

mas como ele vai executá-los se somos apressados e andamos confiando em homens e na nossa força?  

 

Em Gálatas 6:9, o Apóstolo Paulo ensina que há um tempo para colhermos aquilo que semearmos de bem, e o 

termo que expressa isso é “a seu tempo”, não é um tempo marcado, é ao tempo de Deus e não no nosso. Deus 

tem o seu tempo, o tempo determinado, é assim que a bíblia trata quando vai falar de tempo. Nós podemos ver 

em muitos outros textos da Palavra a certeza que todos tem que Deus livra, que Deus cura, que Deus intervém, 

Salmos 31:14-15 ou Salmos 34:19, mas isso não vem descrito o tempo e nem o como, porque Deus tem o jeito 

dEle. Nós precisamos confiar no tempo de Deus e crer que enquanto esperamos a solução Ele vai trabalhando em 

nós, pois sempre tem um propósito para nossa vida. 

 

Nós aprendemos muito sobre isso quando lemos o texto de 2 Coríntios 12:7-9, onde o apóstolo Paulo fala do seu 

espinho na carne, algo que ninguém sabe com clareza o que era, mas ele diz que orou três vezes contra isso, e 

Deus disse a ele que sua graça bastava para Paulo, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E, diga-se de 

passagem, como ficamos fracos quando não somos atendidos imediatamente não é verdade? É ali que sentimos 

que não somos muita coisas, é ali nestes momentos que nos quebrantamos e dizemos: “Meu Deus, me ajude!!!”.  

 

Lembre-se, para haver milagres na sua vida, será preciso necessidades, então se você está passando por uma 

necessidade agora, comece a glorificar o nome do Senhor, pois está perto de chegar um milagre, na hora e no 

tempo de Deus, ele vai chegar. Enquanto esperamos o milagre Deus nos dará graça, força e habilidade para 

passarmos pelo problema e continuarmos andando no fruto do Espírito (Gl 5.22-23).   Fé é saber esperar o 

tempo de Deus, e para lidar com Deus precisamos ter fé. Lembre-se de uma coisa, as vezes precisamos da fé para 

nos livrar dos problemas e as vezes precisamos dela para passar por eles. 


