
Os Tempos da Vida

“Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu.”1

Esse mesmo capítulo contém outras promessas muito lindas:
“Tudo fez formoso a Seu tempo.” 
Quer você esteja atravessando um momento bom ou difícil, pode ter certeza que tudo faz parte de tornar-se formoso por dentro.
“Ele também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade; mesmo assim ele não consegue entender inteiramente o que Deus fez.”2

Você pode ter uma ideia de como gostaria que sua vida fosse. Mas não tem como saber tudo que Deus fará do começo até o final da 
sua vida. 

Independente de como você se sinta no momento, ou do momento que esteja vivendo, é provável que haja uma mudança em algum 
ponto, porque os momentos vêm e se vão. 

Quando Salomão escreveu os versículos que leremos a seguir, nos deu vários exemplos de ocasiões e formas como nossa vida muda:



Tempo de 
derrubar,

Tempo de 
chorar, 

Tempo de nascer,

e tempo de morrer;
e tempo de construir; 

e tempo de rir;



Tempo 
de 

prantear, Tempo de 
guardar,

 e tempo de dançar;

e tempo de perder; e tempo de jogar fora;

Tempo de 
buscar,



Tempo de 
rasgar,

Tempo de lutar,

e tempo de costurar;

e tempo de 
falar;

e tempo 
de odiar;

e tempo de viver em paz.3

Tempo de 
calar,

Tempo 
de amar,



Estes tempos também se 
repetem, e às vezes vêm 
em ciclos. O fazendeiro 
planta cada primavera e 
colhe cada outono. Ele 
não fica chateado por ter 
de plantar outro ano. Não 
grita de frustração: “Eu 
fiz isso ano passado! Por 
que devo fazer de novo?” 
No outono, quando é 
tempo de guardar o que 
colheu, não diz para si 
mesmo “Que bom! Não 
vou ter que voltar a fazer 
isto!” O fazendeiro sabe 
que esse ciclo se repete 
cada ano, e não fica 
chateado com isto.
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Quando as estações do ano mudam, e se está, 
digamos, no verão, você esquece como fica 
frio no inverno. O mesmo acontece com os 
tempos da vida. Quando estamos atravessando 
um momento de tristeza, é difícil lembrar 
que geralmente temos muito para estarmos 
felizes. Quando ficamos desapontados, é fácil 
esquecer de todas as coisas que deram certo e 
correram bem.

Para Deus nenhuma ocasião é mais preciosa 
que outra. Ele pode usar qualquer ocasião de 
nossas vidas para realizar Seu plano. 

Sua vida não é exceção, e é sujeita aos altos 
e baixos dos tempos. E, sem exceção também, 
ela será formosa no tempo dEle.
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