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Eclesiastes 3:4-8 

Tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de 

prantear, e tempo de dançar; tempo de 

espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras; 

tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de 

abraçar; tempo de buscar, e tempo de perder; 

tempo de guardar, e tempo de lançar fora; 

tempo de rasgar, e tempo de coser; tempo de 

estar calado, e tempo de falar; tempo de 

amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e 

tempo de paz. 
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Deus está dizendo para nós através dessa 

passagem que há tempo para todas as coisas 

em nossa vida. 

Deus dá a todos a mesma quantidade de horas, 

todos temos 24horas no dia, ninguém recebe 

mais e ninguém recebe menos. 

Todos nós recebemos essas 24 horas, a 

questão está em como administramos o nosso 

tempo, o que fazemos com essas horas.  

O que você tem feito como seu tempo?  

Se pararmos um pouquinho e calcular aonde 

gastamos mais tempo durante o dia, não será 

difícil chegar à conclusão que gastamos mais 

tempo em nosso trabalho.  

O versículo diz que há tempo para diversas 

coisas, mas quero aqui me reservar em 

comentar somente o versículo 8 onde diz que: 
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Há tempo de amar... Você tem tido tempo de 

amar? 

Ter tempo para amar abrange muitas coisas, 

mas aqui quero apenas falar do tempo para 

amar o seu esposo, do tempo para amar a sua 

esposa. Você tem tido tempo para amar a 

pessoa que vive com você? 

É comum imaginarmos que temos tido tempo 

para amar por que vamos juntos as compras, 

convivemos, dormimos, fazemos as refeições, 

e aí confundimos isso com tempo doado a 

pessoa. Isso não é tempo de amar, isso é 

tempo que passamos juntos porque moramos 

juntos. 

Claro que amar o outro envolve essas coisas, 

envolve o companheirismo, mas somente isso, 

não significa que ter tempo para amar. Muitos 
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fazem isso porque encaram apenas como uma 

obrigação. 

A palavra de Deus é clara; você tem tido 

tempo? Tem investido tempo no seu 

casamento, tempo em compreender a pessoa 

que vive com você? 

Amar é procurar entender, compreender, e se 

colocar no lugar do outro. 

Em I Coríntios 13: 5 Paulo diz 

O amor ... não se porta com indecência, NÃO 

BUSCA OS SEUS INTERESSES, não se irrita, não 

suspeita mal; não folga com a injustiça, mas 

folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, 

tudo espera, tudo suporta. 

Veja, o amor não busca seus interesses..., ou 

seja, se você ama como um verdadeiro filho de 

Deus, dentro da ótica de uma nova criatura, 
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você jamais estará numa relação para tirar 

proveito, pois o amor daquele que nasceu de 

novo deve ser espelhado no amor de Deus, 

deve ter como referência no amor que Deus 

diz. 

O cristão deve amar não tirando proveito, a 

satisfação e o prazer está em se doar, pois sabe 

que isso é como a lei da semeadura, ele vai 

receber de volta todo amor doado. 

É possível que alguém ao ler isso, esteja 

pensando em experiencias negativas que já 

viveu no passado, em amar e não ser amado, 

em amar e ser traído, enfim.  

Preciso te dizer algo, nenhuma experiência 

negativa que alguém possa ter tido, pode 

invalidar a verdade de Deus. 
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Na vida as vezes somos terra que alguém 

planta e as vezes somos aquele que semeia.  

Sendo solo as vezes é semeado em nossas 

vidas, sementes negativas, destrutivas, e aí 

pensamos: eu nunca plantei isso, então porque 

estou colhendo? Você nesse momento é o solo 

que alguém está plantando.  

Outras vezes somos os semeadores que 

plantamos e colhemos. 

Quando semeamos o bem na vida de uma 

pessoa e não colhemos dela o bem que 

semeamos, temos a tendência de pensar que 

não valeu a pena ser bom, então, no próximo 

relacionamento agimos diferente querendo 

que o outro pague pelo bem que não 

recebemos no passado. Nos tornamos “maus”, 

pois concluímos que não valeu a pena ter feito 
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todo o bem, pois só colhemos engano, traição 

e rejeição. 

Não se torne amargo e cruel porque no colheu 

de quem esperava colher, simplesmente creia, 

você plantou, você ainda vai colher, continue 

acreditando. 

Lembre-se, Deus é Deus de restituição e todos 

os anos que aparentemente perdeu, ele irá te 

restituir, portanto não desista. 

Fique firme praticando os ensinos de Cristo, 

não desista de crê em sua palavra, em suas 

promessas, creia a gloria da segunda casa 

será maior que a primeira (Ageu 2:9). 

NÃO SE VINGUE 

Não diga: "Eu o farei pagar pelo mal que me 

fez!" Espere pelo Senhor, e ele dará a vitória a  
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você.  Provérbios 20:22 

Muitos ao saírem de um relacionamento, 

partem para outro com espirito de vingança, 

com sede de não permitirem que façam 

novamente o que fizeram consigo. 

Dizem: já amei, me doei, fiz de tudo pela 

pessoa e no fim ela só me machucou, para mim 

não deu certo fazer o bem, só me feri. Agora 

eu vou me vingar, agora eu vou agir de outra 

forma, ninguém mais vai me machucar, 

ninguém mas me faz de trouxa, enfim, se 

tornam pessoas amargas e vingativas. 

Precisamos de uma vez definir as coisas dentro 

de nós, ou nos convertemos a Cristo ou não, ou 

nos redemos aos seus ensinos ou seguimos as 

nossas emoções e sentimentos. 
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Precisamos ter a mente de Cristo, pois só assim 

as nossas ações serão semelhantes à dele. Não 

devemos seguir os pensamentos do mundo, 

que estão expostos nas publicações na 

internet, nas frases de auto ajuda, ou 

pensadores, enfim, a palavra de Deus diz: não 

vos conformeis com esse mundo... (Rm12:2) 

essa é a direção dada a nós, essa é a ordenação 

de Deus a igreja. 

Não importa se alguém não foi digno do seu 

amor, não importa! Deus diz que há tempo 

para amar, eu tenho que continuar amando, e 

se realmente creio na palavra de Deus e tenho 

ela como única regra de vida e fé, devo então 

crer que Deus é Deus de restituição, devo crer 

que os tempos perdidos, não ficaram perdidos, 

pois Deus vai restitui-los. 
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Deus fez uma promessa que irá restituir até 

100 vezes ainda nessa vida; quando eu resolvo 

largar tudo para seguir os conselhos de Cristo, 

quando deixo tudo e considero sua ordenação 

acima de tudo nessa vida e sigo com fé, estou 

demostrando amor pela sua palavra.   

Nós temos o defeito de nos vingar, e fazemos 

isso por instinto, pois a nossa natureza 

pecadora, quer agir assim, olho por olho, dente 

por dente, mas devemos sempre nos lembrar, 

que somos novas criaturas, e como nova 

criatura nossas ações devem ser 

correspondentes a essa nova realidade. 

Como novas criaturas, nossa mente é a mente 

de Cristo, não pensamos mais como o mundo, 

portanto ao invés de vingança, amamos, 

liberamos perdão, praticamos a palavra. 
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A natureza corrompida, afetado pelo pecado 

original, sempre quer Justiça própria, e acaba 

cometendo injustiças. Muitos por ter um 

passado dolorido, de relacionamentos 

doentios, acabam vivendo um novo 

relacionamento marcado pela dor do passado 

e cheio de vingança o que gera um ciclo de 

sofrimentos intermináveis. 

Enquanto as emoções não forem curadas, e 

isso só se dá quando se rende aos ensinos de 

Cristo, essa pessoa não viverá uma nova vida 

amorosa, não vivera em uma relação saudável 

e feliz, pois carrega as feridas das relações 

passadas. 

Atendo pessoas que foram traídas no passado 

e agora vive fazendo da vida do outro um 

verdadeiro inferno, agem assim porque 

acreditam que agindo dessa forma irão se 
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proteger, não dando ao outro a chance de trai-

los. Ledo engano, pois o ser humano não vai 

deixa de pecar porque não tem oportunidade 

para isso, e sim por temor a Deus, e sim porque 

Cristo fez uma mudança em sua natureza, 

moldando o seu caráter. 

Se não entender isso, sua luta para não ser ferir 

será incessante e cansativa, e ao final se sentira 

frustrado, pois os tempos são tempos difíceis, 

onde os homens são amantes dos seus 

próprios prazerem (II Tm 2:4) 

CREIA NA SOBERANIA DE DEUS 

É necessário que todo cristão conheça sobre a 

soberania de Deus, isso lhe traz paz e 

serenidade para enfrentar os percalços na 

vida.  
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Quando entendemos e cremos que tudo está 

sendo supervisionado por Deus e nada 

acontece sem a sua permissão, descansamos 

nele e passamos a desfrutar de paz em nossa 

alma. Nos tornamos serenos e deixamos toda 

vingança de lado. 

Quando confio em sua soberania e me rendo a 

sua vontade, o próximo passo é saber qual a 

minha responsabilidade dentro da relação e 

procurar executar. 

A responsabilidade é minha nessa vida, Deus 

tem a sua vontade real e permissiva, mas eu 

tenho a responsabilidade, eu tenho que fazer 

o que me cabe. 

Devo amar, devo insistir em amar!!! 
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Não se torne uma ilha, não permita que a ação 

do outro te altere.  

Claro, não podemos dominar nossos 

sentimentos e emoções, mas podemos 

dominar a maneia como reagimos diante disso.  

Não se torne uma ilha, uma pessoa cercada de 

todos os lados, porem vazia por não se libertar 

das dores do passado, deixe Deus curar o seu 

interior, é tempo de amar! 

O relacionamento humano é complexo, 

pressupõe o sabermos interagir pois temos 

diferentes formas de ver o mundo. Nessa era 

de redes sociais estamos perdendo a 

habilidade de relacionar por causa da pouca 

relação cara a cara que isso tem causado.  

Os relacionamentos têm de ser trabalhados, a 

cumplicidade, a partilha de emoções e 
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sentimentos, a interação humana, as boas 

conversas, risadas, história da família, é um 

bom exercício para fortalecer laços afetivos, é 

uma boa oportunidade para amar. 

Pergunto novamente, você tem tido TEMPO 

PARA AMAR? 

Você tem amado as pessoas que vive com você 

dentro da mesma casa? 

Resgate esse valor! 

OS LADRÕES DE TEMPO 

Cuidado com os ladrões de tempo. 

Reclamamos muito que temos pouco tempo, 

que o tempo está escasso, que o dia teria que 

ter mais que 24 horas, e por aí vai... 
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Temos nos enganado, confundindo tempo de 

permanecia no mesmo lugar com tempo de 

amar. 

Explico: 

Já atendi pais que dizem: passei o final de 

semana todo com o meu filho, mas meu diz 

que não tenho tempo para ele. O filho é a 

mesma coisa, diz: passei o dia todo com o meu 

pai e ele diz que não tenho tempo para ele! 

Casais não são diferentes. 

Basta um pouco mais de conversa e você chega 

à conclusão que na verdade ambos não 

ficaram juntos, e sim estavam no mesmo lugar, 

porque moram no mesmo lugar. 

Ficar junto é ter tempo um para o outro.  

Casais estão juntos na mesma casa, mas estão 

separados, cada um envolvido em algo que o 
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outro não está. Enquanto um assiste TV o 

outro está nas redes sociais, enfim, cada um de 

um lado, e ainda diz que estão juntos o dia 

todo. Não, não estão juntos, estão sim no 

mesmo lugar, porem separados.  

Passam o dia juntos, porque estão dentro da 

mesma casa, isso não necessariamente é amar; 

isso é morar no mesmo lugar.  

E quando confrontados com certeza alegarão, 

falta de tempo, alegarão correria do dia a dia 

para manter a vida. Mas, não percebem que 

desperdiçam o tempo com coisas inúteis, 

como horas e horas rolando a timeline do 

Instagram, vendo postagem de gente que nada 

agregam em sua vida.  



 
19 

Passam hora rolando a timeline do facebook 

vendo postagem e mais postagem, vendo vidas 

alheias enquanto a sua passa sem ser vivida. 

Ame de verdade quem está com você. Amar é 

procurar conhecer diariamente a pessoa, é 

procurar saber das dores, é procurar saber dos 

medos, dos pensamentos, é procurar entender 

o que está se passando pela cabeça naquele 

dia, é procurar agir de uma forma que a pessoa 

se sinta confiante de se abrir com você. 

As pessoas vão mudando ao longo dos anos e 

a falta de relacionamento faz com que ao 

passar do tempo um não conheça mais o 

outro.  

Os pensamentos, o gosto, até a forma de ver a 

vida mudam, e quando mesmo se percebe, 

aqueles que antes eram amigos, que se 
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amavam se depara com um estranho ao seu 

lado. 

Não deixe que os ladrões de tempo roubem o 

bem mais preciso que você possui, a sua 

família. 

Aprenda ouvir sem condenação, sem apontar 

o dedo. As vezes as pessoas nem querem que 

você de razão a elas, querem apenas serem 

ouvidas, e você não está pronto para isso, pois 

não sabe a diferença entre ouvir e dar razão. 

Faça quem vive com você ao menos se sentir 

valorizado sendo ouvido, apenas ouça, mesmo 

que o outro esteja errado, apenas ouça. 

Veja o que a palavra de Deus diz: 
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Portanto, meus amados irmãos, todo o 

homem SEJA PRONTO PARA OUVIR, tardio 

para falar, tardio para se irar. Tiago 1:19 

Quem ama, ouvi sem pressa, ouvi com atenção 

o outro. Eu sei que talvez pode parecer utopia 

o que estou falando, mas, essa é a meta para 

quem quer viver a fé.  

Qualquer pessoa que usar um pouquinho a 

capacidade de pensar vai dizer: é isso que eu 

quero para minha vida; é isso que eu quero 

para o meu relacionamento; e eu não vou abrir 

mão enquanto não viver isso! 

Não importa se hoje você não esteja vivendo 

assim, coloque isso como o seu alvo, como um 

objetivo de vida. 
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Não permita mais que os ladrões de tempo, 

roube o tempo de amar, seus filhos, seu 

conjugue, sua família.  

Quantos pais sem dizer uma palavra, 

demostram para os seus filhos que um jogo na 

TV e mais valioso do que ele, pois preferem 

assistir um jogo do que ouvir o que o filho tem 

a dizer. 

O ladrão de tempo é tudo aquilo que te distrai 

não agregando nada de valor.  

Não sou contra o entretenimento, o que estou 

dizendo é contra o desequilíbrio disso. 

Passa o tempo todo se distraindo com tantas 

coisas, mas sempre diz: passei o dia com meu 

filho, quando na verdade isso não aconteceu, o 

que ocorreu foi que vocês moram na mesma 
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casa, e isso não significa que estavam 

realmente juntos. 

Vocês não estavam de fato juntos, vocês não 

tinham outra opção. 

Você já sentou com ele e procurou saber dos 

medos, das dores, dos anseios, sem critica-lo 

por uma tolice que disse por ser imaturo? 

Você já sentou com o seu cônjuge e ouviu o 

que ele queria falar e que por receio de você 

partir para a briga ele engoliu, gerando 

ressentimento e causando esfriamento na 

relação? 

Vejo pais cristão dizendo aos filhos: Deus 

manda você me honrar, me obedecer, enfim, 

mas se esquecem o que a palavra diz também 

a eles. 
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Paulo escrevendo aos Efésios no capitulo 6 diz 

como os filhos devem se portar com os pais, 

mas também como as pais devem se portar 

com os filhos. 

Direção para os filhos: Honra a teu pai e tua 

mãe”; este é o primeiro mandamento com 

promessa, para que vivas bem e tenhas vida 

longa sobre a terra.    

Direção para os pais: E vós, pais, não 

provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-

os de acordo com a disciplina e o conselho do 

Senhor. (Efésios 6:2-4) 

Os filhos devem obedecer aos pais e os pais 

não provocar a ira dos filhos, agindo assim 

criamos um relacionamento familiar 

equilibrado. 
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Eu sei que quando prego isso muitos pais não 

gostam, eles dizem: não devia falar sobre isso, 

meu filho já é terrível. Mas os digo: o seu filho 

não irá mudar o comportamento porque ouviu 

a palavra, se ele é terrível, ele continuará 

sendo, isso só mudará quando ele se render a 

Cristo e aceitar os seus ensinos. 

A verdade de Deus não faz mal a ninguém, o 

que faz mal, é a pessoa não se dobrar diante 

dela. 

Muitos pais provocam a ira nos filhos, forçando 

eles fazerem o que não tem afinidade para 

fazer, porem forçam para se sentirem 

autoridade, se sentirem donos da situação. 

Quantos estufam o peito e diz: Aqui em casa eu 

mando e pronto!!! Se ele não gostar de algo, aí 

é que terá que fazer!!! 
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Porque que você provoca a ira? 

Não me refiro forçar em fazer o necessário, os 

deveres e obrigações, e sim o que pode ser 

deixado, pois é coisa supérflua. 

Outro lugar que o ladrão de tempo sempre 

está presente é na relação conjugal. Cuidado 

com o ladrão de tempo dentro do seu 

casamento. 

O Casal vai para cama e ao deitar ligam o 

celular e ficam nas redes sociais. 

Celular não deve ir para a cama com o casal, 

desligue ou deixe longe de vocês. 

Outra coisa, não vá para cama brigados, fazem 

as pazes antes, ou fazem as pazes ao se deitar, 

mas fazem as pazes, não aceitem vira o dia em 

desentendimentos. 
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Efésios 4:26,27 

Quando vocês ficarem irados, não pequem. 

Apazíguem a sua ira antes que o sol se ponha 

(não vá para cama assim) e não deem lugar 

ao Diabo.  

Veja: não deem lugar ao diabo... procurem se 

acertar, não deem ocasião ao diabo, pois ele 

não perde oportunidade. 

Outros não tem tempo para conversar com o 

seu cônjuge, acreditam que porque estão 

casados a anos já se conhecem. Mas não é bem 

assim, o ser humano muda, e você já não é o 

mesmo de anos atrás, portanto, seu cônjuge 

também não. Muito provavelmente se você 

não continuar dialogando e conhecendo seu 

cônjuge, daqui alguns anos você não 

reconhecerá a pessoa com quem casou, isso 
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porque todos nós mudamos ao passar dos 

anos. 

Com certeza a pessoa pela qual você se 

apaixonou já não é mas a mesma, todos 

mudamos. 

AME SEM SUFOCAR 

Pode parecer obvio, mas é preciso sempre 

lembrar que homens e mulher são diferentes. 

É da natureza do homem chegar em casa 

depois de um dia de trabalho e querer ficar um 

pouco em silencio, mas muitas mulheres 

acham isso algo difícil de compreender. 

Isso é a natureza do homem! 

O homem primitivo após retornar para a aldeia 

com o grupo de caça, ele entregava a mulher a 
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caça para ser preparada, e sentava ao redor da 

fogueira e ficava ali apreciando a sua 

conquista.  

O mesmo se dá hoje me dia, o homem 

moderno após retornar ao lar depois de um dia 

de trabalho ao chegar em casa precisa de um 

tempo quieto pensando em tudo que 

enfrentou, se organizando interiormente.  

Muitas mulheres não entendem e não aceitam 

que seus maridos cheguem em casa e de 

imediato lhe deem atenção, porém é preciso 

entender que esse rito traz a eles a auto 

satisfação, e é parte de sua masculinidade. A 

mulher sabia sabe esperar! 

É preciso ter tempo para amar, e amar no 

modelo bíblico, pois esse amor não tira 

proveito próprio, ao contrario se doa. 
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Esse amor não fica o tempo todo cobrando, 

esse amor se entrega. 

Esse amor não quer sempre ter razão nas 

discussões, não quer sempre ganhar e sempre 

ver o outro abaixando a cabeça para que não 

haja discussões, esse amor sabe silenciar. 

O amor do mundo é sempre ter vantagem na 

relação, é ser usufruir de algo, o amor cristão é 

entrega, é se doar. 

É por exemplo, quando a esposa está com 

sede, se levantar para buscar água no meio da 

noite, e não se sentir empregado. Obvio o 

equilíbrio é a conservação das relações. 

Você está amando de verdade ou está 

dominando o outro? Não se engane se a sua 

relação é de um dominar e outro ser 
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dominado, isso chegará ao fim, pois por 

natureza o dominado romperá uma hora esse 

ciclo de domínio e você ficará sozinho nisso. 

Quem sempre está em uma relação para 

dominar o outro, no fim sempre será deixado, 

e quando menos perceber a vida passou e 

nunca foi capaz de construir um lar. 

SÓ QUEM AMA PODE SER CABEÇA 

Você deve já ter visto muitos homens cristãos 

citarem a bíblia dizendo que Deus os fez para 

serem cabeças. Querem ser cabeças, mas se 

esquecem de se tonarem o que Deus ordenou 

para serem, o que Deus ordenou para fazerem. 

Antes de exercer a autoridade do lar, o homem 

deve lembrar do seu deve de amar. Antes de 

querer que a esposa e os filhos sejam 

submissos, devem ama-los. Embora uma coisa 
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não justifique a outra, não é porque o homem 

não cumpre com o seu dever, que a mulher 

deve se valer dessa ação para não cumprir o 

seu também. 

O homem deve ser o cabeça, mas deve 

também entender que ser cabeça é não 

somente mandar, mas com amor prover, 

direcionar, e se preciso for dar a vida pela tua 

família, você está dando a vida por ela?  

Um dos aspectos importantes que os maridos 

precisam aprender é a liderança baseada em 

princípios. Sua família é o resultado da 

qualidade de sua liderança.  

A Escritura declara o princípio de autoridade 

certo: “Mas quero que entendam que Cristo 

tem autoridade sobre todo marido, que o 
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marido tem autoridade sobre a esposa e que 

Deus tem autoridade sobre Cristo” (1Co 11.3). 

Jesus disse: marido você é o cabeça da tua 

mulher, mas faça como Jesus, se preciso for dê 

a vida por ela. 

Autoridade sem princípio é perigoso, se quer 

viver como autoridade do lar, precisar ter o 

caráter de Deus, o amor, pois Deus é amor! 

Ser cabeça, não é mandar e sim direcionar, 

liderar, mas ninguém segue um líder se o que 

norteia a sua liderança não for o amor. 

Sua liderança deve ser espelhada na liderança 

de Jesus. 

1 Coríntios 13:4-7 

O amor é paciente, o amor é bondoso. Não 

inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não 
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maltrata, não procura seus interesses, não se 

ira facilmente, não guarda rancor. O amor 

não se alegra com a injustiça, mas se alegra 

com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo 

espera, tudo suporta.  
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Se você quiser saber mais sobre nossa igreja, 

programações, trabalhos e ministérios, acesse o 

site www.vivendoemgraca.com ou entre em 

contato conosco pelo telefone (19) 99681.0391.  

Se precisa de oração, ajuda ou orientação, baixe 

no aplicativo gratuitamente para o seu celular e 

envie-nos por lá o seu pedido e iremos orar e 

orientar você! 
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