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O tempo é algo curioso e muito intrigante. Ele 
pode ser nosso amigo se fizermos o que quisermos 
e pode ser o nosso maior problema se não souber-
mos lidar com seu avanço. Podemos medi-lo, mas 
cada um de nós tem um relógio particular. Na verda-
de, os físicos modernos encaram o tempo como algo 
fluido e ininterrupto. O tempo não para. É como 
um rio pro qual você aponta para uma porção de 
água em um ponto específico e num piscar de olhos 
aquela poção de água já está metros à frente.

O tempo é de fato algo difícil de se compreen-
der com profundidade. O que nos resta é vivê-lo e 
aproveitá-lo, já que a única certeza temos é a de 
que ele passa, passa rápido e passa diferente pra 
cada um. A Bíblia nos ensina a usar o tempo de 
maneira favorável. Não devemos desperdiçar nosso 
tempo com o pecado, mas sim, procurar fazer a 
vontade de Deus enquanto ainda temos tempo 
para tal.”há um tempo certo para cada propósito 
debaixo do céu” , Ec 3.1.

Assim como tudo tem o seu tempo certo, tam-
bém precisamos ter o nosso momento de adoração 
e louvor a Deus. “Mas a hora vem, e agora é, em 
que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em 
espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais 
que assim o adorem” , Jo 4.23.

Como já vimos, a certeza que temos sobre o 
tempo é que ele passa e a nossa vida também. Por-
tanto, enquanto nós não aprendermos que fomos 
criados, para o louvor e adoração ao nosso Deus. 
Estaremos perdendo o nosso tempo aqui na terra. 
Uma vez passado, não volta atrás. Por esta motivo, 
a bíblia nos orienta que “é tempo”. O verbo está no 
presente por isso, precisamos adorar, hoje e agora. 
Assim como o tempo passa, mas perto se aproxima 
a volta do Messias, e aqueles que forem fieis e ver-
dadeiros adoradores encontrarão à Cristo na glória 
e desfrutarão da vida eterna. Invista no seu tempo 
com Senhor e aceite a condição de adorador pela 
qual você foi por Ele criado.

É tempo dos verdadeiros adoradores 
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