
LIÇÃO 12    CONHECENDO O LIVRO DE ECLESIASTES 

O livro de Eclesiastes no capítulo três traz uma informação 

muito importante para o ser humano, dizendo que há tempo 

para todas as coisas.

O que tem de tão importante neste fato?

A importância está em entendermos que tudo tem o mo-

mento certo para acontecer, e que não adianta querermos mu-

dar o ciclo das coisas.

Comecemos pelo tempo biológico do ser humano, nasce-

mos, nos tornamos crianças, pré-adolescentes, adolescentes, 

jovens, adultos e finalmente idosos.

É muito importante andarmos de acordo com o tempo, pois 

não é saudável uma criança que é obrigada a deixar de ser 

criança porque precisa trabalhar, ou um adolescente inexpe-

riente se tornando gerente de uma grande empresa. O tempo é 

nosso amigo se andarmos em cumplicidade com ele. Salomão 

falou sobre o tempo explicando que se soubermos entender o 

tempo de cada coisa, seremos pessoas de sucesso.

Devemos tratar o tempo como nosso aliado, pois se enten-

dermos o tempo certo para nos casarmos, sermos pais, grandes 

profissionais, tudo dará certo, do contrário cairemos nas ciladas 

das precipitações, que geralmente trazem com elas inúmeros 

prejuízos.

Deus colocou o tempo para nós humanos, já que Ele é atem-

poral. É o próprio princípio e fim, para que nos organizássemos 

para a vida terrena, e esta organização se reflete naquilo que 

um dia se tornará eterno. Um exemplo simples disso, é tomar 

muito tempo com afazeres universitários e se esquecer dos de-

veres cristãos, dos deveres como filho, como cidadão e etc. É 

importante saber dosar o tempo para cada coisa, e assim viver 

uma vida sem muitos prejuízos.

É interessante entendermos que Salomão trata que para tudo 

há um tempo, e também há tempo para os propósitos da vida, 

por isso é tão importante sermos gestores do nosso tempo, para 

depois não nos tornarmos escravos das nossas precipitações.

O controle do tempo
#conectou?
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