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“Quando, porém, chegou a plenitu-
de do tempo, enviou Deus o seu Filho, 
nascido de uma mulher, nascido sob a 
Lei”, Gl 4.4.

Certamente, você já ouviu alguém 
falar sobre a necessidade de esperar 
“o tempo de Deus”. Essa não é uma ex-
pressão bíblica, mas faz muito sentido 
e encontra embasamento em trechos 
bíblicos, como o de 1 Pedro 5.6. Deus 
tem seu momento certo de agir. Há, 
na Palavra de Deus, uma expressão in-
teressante, que define bem o que cha-
mamos de “tempo de Deus”. Por duas 
vezes, o Apóstolo Paulo utiliza a expres-
são “plenitude dos tempos”. Ela signifi-
ca basicamente que chegou a ocasião 
apropriada para que algo estabelecido 
por Deus se cumpra, isto é, quando as 
estações estabelecidas por Deus se 
completam, quando os ciclos neces-
sários para algo acontecer se fecham, 
esse é o “tempo certo”. Então a pleni-
tude dos tempos marca o cumprimento 
de um período.
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Existem dois textos no NT que trazem 
a expressão “plenitude dos tempos”. 
O primeiro está na Epístola aos Gála-
tas 4.4,  e o segundo em Efésios 1.7-10. 
Embora presente nas duas passagens, 
a expressão não é idêntica no original, 
porém ambas trazem conceitos muito 
similares. Sobre a palavra “plenitude”, 
os dois textos a traduzem do grego ple-
roma, que significa “aquilo que é pre-
enchido”. Essa palavra, quando tem o 
sentido de tempo, pode representar 
“consumação”, “cumprimento”, “reali-
zação”. Dessa forma, a única diferença 
entre as duas expressões está no termo 
traduzido como “tempo”. No texto de 
Gálatas, “tempo” traduz o termo grego 
chronos, que é usado geralmente para 
indicar o sentido quantitativo e sequen-
cial do tempo, isto é, o tempo “cronoló-
gico”. Já no texto de Efésios, a palavra 
traduz o termo grego kairós, que geral-
mente é aplicado para indicar o sentido 
qualitativo do tempo, enfatizando “o 
momento”.

Jesus, o modelo 
perfeito 
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Apesar da sutil diferença de sentido 
da palavra grega quanto ao “tempo”, 
podemos tirar valiosas lições dessa ex-
pressão! É interessante perceber que 
Deus está presente no tempo e através 
do tempo. No tempo, pois ao enviar Je-
sus no tempo cronológico exato que Ele 
deveria vir, Deus mostrou todo o Seu 
controle sobre a eternidade e o Seu se-
nhorio sobre todas as coisas. Nada que 

acontece na história da raça humana 
está fora do Seu controle. Através do 
tempo, do Kairós, Deus se faz presen-
te em cada momento da história do ser 
humano. Ele está presente, recolhendo 
cada lágrima; Ele está presente em cada 
sorriso; Ele se move através do tempo 
de uma forma minuciosa, para que to-
das as coisas cooperem para o bem dos 
que O amam!


