
UMA QUESTÃO 
DE TEMPO

Nos Salmos diz: “Ensina-nos a contar os nossos 
dias, para que o nosso coração alcance 
sabedoria.”1

Vi o filme Questão de Tempo,2 em que um 
homem de uma certa família podia voltar no 
tempo para corrigir erros ou reviver momentos 
de sua vida. Tenho certeza que seria algo 
benéfico para todos nós. Poderíamos corrigir 
erros, mudar decisões, ou melhorar situações 
vergonhosas.

No filme, o pai aconselha o filho a viver cada 
dia duas vezes. Ele sugere que primeiro o 
viva com toda a tensão e preocupação que 
o impedem de perceber como o mundo 
poderia ser belo, e a segunda tomando 
tempo para parar e observar: amar as pessoas 
à sua volta e desfrutar todas as coisas belas.

Infelizmente, nós não temos o luxo de poder 
viajar no tempo. Só temos uma chance de 
viver cada dia, e às vezes esquecemos como 
cada dia é precioso. Mas podemos viver cada 
dia como se tivéssemos escolhido voltar a esse 
dia e reparar em todas as coisas maravilhosas 
que ele encerra.



Eu não sei quem inventou esta história 
engraçada, mas é um ótimo lembrete 
de quão valioso é o nosso tempo nesta 
terra. Imagine se cada dia você recebesse 
86.400 reais, que seriam depositados em 
sua conta, mas com um porém: Não 
poderia guardar nada. Cada noite, o 
banco cancelaria tudo que você não 
tivesse usado. Bem, você logo ia perceber 
e querer usar cada centavo da melhor 
maneira possível.

Mas a realidade, é que nós temos algo 
muito mais valioso do que o dinheiro, que 
se chama tempo. Cada dia lhe oferece 
86.400 segundos, que representam 1.440 
minutos, ou seja, 24 horas cada dia. Cada 
noite, o banco dá como perdido qualquer 
tempo que você não tenha investido. Não 
existem saldos, nem retiradas excessivas. 
Cada dia, o banco do tempo abre uma 
conta nova para você, e cada noite 
queima os registros do dia. Mesmo que 
você não tenha usado o depósito do dia, 
deve arcar com a perda.

Você pode pensar: O tempo não é mais 
valioso do que o dinheiro. Eu preferiria 
muito mais ter 86.400 reais do que 
segundos. Mas quão valioso você acha 
que o dinheiro seria se você não tivesse 
mais tempo?



Talvez se lembre da história que Jesus 
contou sobre o rico tolo3 que armazenou 
toda a sua riqueza em celeiros e, quando 
não tinha mais espaço, decidiu construir 
celeiros maiores para guardar tudo para si. 
O que é que você acha que ele conseguiu 
levar, de todas aquelas coisas que tinha 
retido dos outros e de Deus por egoísmo? 
Nada!

Acho que vocês vão concordar que o 
tempo é a comodity mais valiosa em nossa 
vida, e que só nós podemos decidir como 
usá-lo. Portanto, tomemos tempo para 
perceber toda a beleza que Deus nos deu 
e para amarmos todos que são importantes 
para nós.
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