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Não existe máquina do tempo. O tempo sempre 
anda para a frente. Não há nenhum dispositivo que 
permita a viagem ao passado, assim como também 
não é possível prever o futuro. O tempo nos ensina 
que precisamos nos concentrar em viver bem o 
presente. 

É possível voltar no tempo e “desquebrar” um 
ovo?

Não. Mesmo existindo várias maneiras de re-
arranjar seus pedaços, todas elas levam a um ovo 
rachado em vez de intacto.

Por isso é tão importante respeitar o tempo de 
cada coisa. Atitudes tomadas no presente podem 
gerar grandes cicatrizes no futuro. As Escrituras 
Sagradas nos ensinam isso. No livro de Eclesiastes, 
capítulo 3, aprendemos acerca do tempo certo 
para todas as coisas. No versículo primeiro lemos: 
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo 
para todo o propósito debaixo do céu.”

Não é possível um bebê nascer andando. Ele 

precisa aprender primeiro a se equilibrar, enga-
tinhar, ficar de pé para depois caminhar. Muitas 
vezes, carregamos certas cicatrizes em nossa vida 
por não esperar o tempo certo. E mesmo que 
tentemos reconstruir e recomeçar, nunca conse-
guiremos voltar no tempo para fazer diferente. 
Portanto, respeite o tempo que você vive hoje. As 
preocupações do mundo, a correria do dia a dia, os 
imprevistos, sonhos que não acontecem, insegu-
ranças, medos, curiosidades e  outros não podem 
tirar nossa paz a ponto de nos fazer querer mudar 
a ordem natural das coisas.

A ansiedade nos atrapalha para viver o tem-
po adequado e tarda os propósitos de Deus. Ele 
criou o tempo e o mundo todo está sujeito à 
Suas regras; ninguém pode fugir. Portanto, pro-
cure usar seu tempo de maneira correta. Invista 
no que vai lhe trazer resultados. Não desperdice 
o tempo com o pecado e procure sempre fazer a 
vontade de Deus.
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