
DEUS, O SENHOR DO TEMPO 

 

Segundo o Dicionário Vine (2012) o termo tempo no hebraico é et o qual 

estabelece ideia de “período de tempo”, “tempo designado”, “estação”. Vine (2012) diz 

ainda que este substantivo apresenta o sentido basicamente de um tempo compreendido 

como oportunidade e estação. Além do mais, significa também um período designado, 

fixo e marcado. Jeremias disse: “[...], portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no 

tempo em que eu visitar, diz o Senhor” (Jr 8.12).  

 Baseado no vocábulo grego chrónos, o Léxico Grego do Novo Testamento de 

Edward Robinson (2013) classifica o tempo “como percebido e medido pela sucessão 

de objetos e eventos”. Chrónos é classificado como tempo do homem, é deste radical 

que derivam as palavras cronômetro e cronologia. A definição de chrónos no sentido de 

ser o tempo do homem é somente uma forma de dizer que sua habitação faz parte da 

dimensão da humanidade.  

 Se existe o tempo do homem, do mesmo modo, existe o tempo de Deus que é 

designado como aiónios que se define como um lugar que não tem uma sucessão de 

ontem e amanhã, mas essa dimensão é vista como sempre, agora, presente.   

 Chrónos, o tempo do homem, não afeta o aiónios, a dimensão de Deus, por 

outro lado, a dimensão de Deus afeta no tempo e na história do mundo. Essa 

intromissão de Deus no tempo dos homens é designada de kairós.  Silas Daniel (2001) 

alude que o Kairós é visto como determinada oportunidade que Deus proporciona na 

dimensão do tempo da humanidade para que as pessoas venham ser e ter. Embora o 

homem nunca tenha como saber, exatamente, quando Deus intervém no tempo e na 

história dos homens, cabe a eles ficarem atentos para não desperdiçarem as 

oportunidades criadas pelo Senhor. “Exemplificando, quando Jesus consumou a sua 

obra salvífica na cruz, Ele inaugurou um novo kairós, a estação ou kairós da graça. 

Quem não aproveitar esse “ano aceitável do Senhor”, perde-se” (SILAS, 2001, p. 145).  

Essas oportunidades promovidas por Deus no tempo dos homens por meio do 

kairós não envolve meramente a salvação das pessoas, entretanto, o Senhor promove 

muitas situações oportunas para o sustento e o sucesso para os seus filhos nessa vida. 

Como já exposto acima, cabe ao cristão ficar apercebido para entender o agir de Deus 

na criação das circunstâncias que não devem ser desperdiçadas.      



Há uma famosa expressão em latim, quid est ergo tempus, que significa “o que é 

então o tempo?”. Essa pergunta tem sido feito em meio à história para definição do 

tempo.  

 Agostinho de Hipona, Pai da Igreja do século V, teve a preocupação de 

perguntar e conceituar o tempo. “Em tempo algum, portanto, Tu fizeste coisa alguma, 

pois o tempo é em si criado por Ti. Tempo algum pode ser coeterno Contigo, pois Tu és 

perene e imutável e, se o tempo fosse eterno, não seria tempo. O que é, então, o tempo? 

Quem poderá explicá-lo breve e claramente? Quem poderá, mesmo em pensamento, 

compreender tal coisa a fim de pronunciar uma única palavra a respeito.” 

(AGUSTINHO, 2019, p. 223).   

 Agostinho em suas confissões teve dificuldade para definir o tempo.  No Livro 

XI e no Capítulo XIV, ele primeiro definiu o que não é o tempo. O tempo não é a 

eternidade.  Agostinho fez isso contrastando o tempo com Deus. Que Deus é eterno e é 

criador do tempo. Se o tempo é criação, logo não pode ser eterno, visto que a eternidade 

é um atributo apenas de Deus. A eternidade traz a ideia de presente. Entretanto, o tempo 

presente não é eternidade porque ele se torna passado.  Em outras palavras, o tempo 

presente só é tempo, e não eternidade, porquanto, existe e em instantes deixa de existir.  

Joel R. Beeke e Mark Jones (2016) informam que o puritano Stephen Charnock 

(1628-1680) para entender a eternidade de Deus resolveu contrastar com o tempo. Ele 

conceitua a eternidade uma extensão de durabilidade perene, no sentido de não ter início 

nem conclusão. Enquanto isso, o tempo tem início e fim.  

 O atributo eternidade é o que faz Deus ser diferente de toda sua criação. Tudo 

que existe em certo momento pressupõe um início, até mesmo o tempo. Deus por 

habitar na dimensão da eternidade está tão além do tempo; e em detrimento disso, Ele 

consegue assistir, simultaneamente, o passado, presente e o futuro. Conhece o passado, 

vê o presente e sabe o futuro da história e de cada indivíduo desse planeta. 

 O Criador consegue ver o passado com verdadeiro realismo. O homem por 

habitar no tempo e ter uma mente finita mal consegue se lembrar de um evento que 

aconteceu há poucos dias atrás. O salmista disse: “Pois mil anos, aos teus olhos, são 

como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite” (Sl 90.4). Esse texto é uma 

grande revelação do quanto Deus se encontra acima do tempo.  Mil anos não estabelece 

a ideia de que Deus tenha um conhecimento limitado das coisas passadas por um 

determinado tempo, mas a expressão mil anos é apenas uma figura de linguagem para 

descrever um tempo bem longo.  Não importa há quanto anos um evento possa ter se 



realizado, Yahweh sempre terá uma lembrança nítida dos eventos que aconteceram há 

mil anos ou dois mil anos atrás, e assim por diante, o Senhor tem a perfeita lembrança 

como se eles tivessem acontecido há apenas vinte quatro horas de ontem. O uso da 

expressão “a vigília da noite” significa que da mesma maneira que uma sentinela passa 

o seu turno velando durante três horas e se recorda de tudo que assistiu, 

semelhantemente, Deus tem a lembrança de fatos que aconteceram há mil anos.   

 O apóstolo Pedro, para explicar a longanimidade de Deus em relação a sua 

segunda vinda disse: “[...] que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como 

um dia” (2Pe 3.8). Wayne Grudem (1999) explica essa passagem aludindo que “um dia 

é como mil anos” é como se o dia sempre estivesse sendo imediato para Deus. Os mil 

anos trazem a ideia de um tempo longo e até mesmo está falando do curso de toda a 

história do mundo, assim os dias passados são como se fossem “o agora” para o 

conhecimento do Senhor. Um curto período de tempo na consciência de Deus é como se 

fosse sempre presente, por outro lado, um longo período de tempo é como se os 

acontecimentos tivessem sido realizados ontem e até mesmo o agora. Melhor dizendo, 

para Deus a divisão do tempo em horas, dias, meses, anos etc., não faz diferença, pois, a 

habitação do Senhor não é o tempo, e sim a eternidade. 

 Para efetuar a redenção na vida dos homens, o Deus eterno, através de alianças, 

adentra na história e no tempo de forma muito lenta, trazendo a revelação da sua pessoa 

e dos seus propósitos até chegar à consumação da plenitude dos tempos na pessoa de 

Jesus de Nazaré (Gl 4.4). Se Deus é onipotente, atributo que Lhe garante fazer todas as 

coisas, por que Ele não realizou a redenção em segundos? Por que Deus resolveu eleger 

pessoas como Abraão, Isaque e Jacó e, por fim, um povo denominado de Israel e desse 

povo o Messias sofredor, salvador e Senhor? Certamente, porque Ele decretou ser 

Senhor de pessoas de todos os tempos, épocas e eras. Ele não queria ser Senhor apenas 

de determinado tempo, mas, sim, de todas as eras. A maneira lenta como Deus 

trabalhou no processo da história, para revelar e consumar a redenção por meio de 

Cristo Lhe garantiu o propósito de estendê-la e abrangê-la tanto para as gerações que 

viveram no passado, vivem no presente e viverão no futuro.    

 Deus usa o tempo para realizar e providenciar soluções, para fazer com que seus 

propósitos se cumpram. Quando se olha no túnel do tempo e da história, por muitas 

vezes, aparentemente parece que Deus que está perdendo o controle do mundo, porém, 

na realidade é uma falsa impressão. Ele apenas está esperando o curso natural do tempo 

e do mundo para efetuar aquilo que já estava em seus propósitos e decretos eternos. Isso 



não significa que Deus está dependente do tempo, este é apenas um instrumento seu 

para realizar, no momento exato, aquilo que acha apropriado, o que deve ser feito no 

mundo. A Reforma Protestante, por exemplo, foi um dos grandes eventos da história da 

humanidade que promoveu a libertação da Palavra de Deus a qual estava presa nas 

correntes do catolicismo durante mil anos. Uma vez que a Bíblia Sagrada encontrava-se 

supostamente cativa, no sentido de que as pessoas não tinham acesso aos seus ensinos, o 

Senhor do tempo esperou a invenção da impressa, o nascimento de Martinho Lutero e 

outros acontecimentos no mundo para libertar e entregar a sua Palavra aos leigos. 

 Se Deus usa o tempo para realizar os seus propósitos na história do mundo, do 

mesmo modo, Ele usa o tempo para solucionar os problemas particulares na vida dos 

indivíduos. No caso de uma perda de um parente, que se torna uma dor quase 

insuportável, o tempo se torna um instrumento para Deus conformar aquela pessoa que 

perdeu um pai, uma mãe, um filho etc., e assim, as pessoas venham dar continuidade às 

suas vidas nesse mundo. Nesse mesmo sentido, Salomão disse que tem tempo de chorar 

e tempo de sorrir (Ec 3.4). O salmista disse: “[...] o choro pode durar uma noite, mas a 

alegria vem pela manhã.” (Sl 30.5). A noite não está significando, exatamente, que o 

sofrimento dura apenas uma noite, porém ela é apenas uma figura de linguagem que 

pode significar dias, meses, anos ou pode também retratar horas. A hora noturna reflete 

a depressão, a solidão, o medo etc., entretanto, isso não será para sempre na vida do 

cristão, dado que pela manhã brilhará o sol da alegria na vida dos filhos de Deus.  

   Por Deus ter criado o tempo, logo é seu o direito de ser o dono do tempo. Por 

outro lado, o tempo foi feito também para o homem. Embora, o tempo tenha sido criado 

primeiro do que o ser humano não significa que o homem foi feito para o tempo, ao 

contrário, o tempo foi feito para homem. Por conta disso, a humanidade tem a 

responsabilidade de saber administrar o tempo. Essa administração tange ao princípio de 

ter sempre um momento particular com o Senhor. 

A Bíblia mostra que o tempo é uma sucessão de momentos (Ec 3.1,2). O homem 

precisa viver constantemente na presença de Deus, mas há determinados períodos que 

as pessoas precisam saber organizar o tempo no objetivo primário de se dedicar 

exclusivamente para Deus. Muitas pessoas não sabem fazer a otimização do seu tempo, 

e assim reservam momentos para tudo nesse mundo, como para o trabalho, para os 

estudos, para o lazer, isso e muito mais, menos para Deus. O apóstolo Paulo ensinou 

que o cristão precisa agir como os sábios que sabem remir o tempo, não como os 

ignorantes (Ef 5.13-15). O verbo remir no texto grego é eksgorazómenoi está no 



particípio, sentido imperativo, presente na voz média, nominativo e masculino da 

segunda pessoa do plural. Os leitores do apóstolo devem entender que não se trata de 

um pedido, porém é um mandamento, e o uso do tempo presente indica que esse 

mandamento precisa ser cumprido constantemente. No entanto, comumente as pessoas 

se expressam dizendo: __ “Deve-se buscar particularmente a Deus enquanto há tempo, 

porque chegarão dias nesta vida em que não será mais da mesma forma, porquanto, as 

pessoas ficarão muito ocupadas para procurar a comunhão com o Senhor”. Declarações 

como estas são verdadeiras desculpas para não buscar a Deus.  Enquanto isso, a Bíblia 

ensina que todo dia é tempo de o homem ter o seu momento a sós com Ele (Sl 63.1).   

Infelizmente, alguns cristãos da atualidade são inconstantes na sua 

particularidade com Deus. Alguns até começam a ler a Bíblia, a orar e se consagrar, no 

entanto, não conseguem se manter constantes. Isso vale até mesmo para os obreiros, 

pois muitos pensam que por visitar os hospitais, construir templos, atender no gabinete 

pastoral já estão vivendo um momento particular com Deus. É relevante que os obreiros 

entendam que fazer a obra não corresponde a ter uma vida de qualidade com Deus.  O 

obreiro durante o exercício do seu ministério necessita tirar um tempo exclusivo para o 

Senhor. O Evangelho segundo escreveu Mateus diz: “Tendo despedido a multidão, 

[Jesus] subiu sozinho a um monte para orar. Ao noitecer ele estava ali sozinho” (Mt 

14.23).  

 Deus ao tirar o povo do Egito estabeleceu um dia da semana, o sábado, para o 

povo eleito cultuar ao seu Senhor e libertador (Êx 20.8-10). O sábado aqui não está 

como uma doutrina obrigatória para o cristão, o sétimo dia da semana foi destacado 

apenas como um exemplo a ser aplicado de que Deus deseja que os homens não deixem 

de tirar um momento específico e individual para cultuá-Lo.  

 Os homens pensam que são senhores do tempo. Acham que podem estabelecer o 

amanhã. Jesus disse para os judeus da sua época, que não poderiam acrescentar nem um 

côvado de vida (Mt 6.27). Um côvado equivale a 46 centímetros. Jesus falou isso em 

decorrência de que o povo reservava tempo apenas para as coisas materiais e se 

esqueciam de buscar a maior riqueza que era uma vida de comunhão com Deus. O 

Mestre não estava ensinando para eles deixarem de planejar suas vidas nesse mundo, a 

questão era que o povo fazia os seus planos sem Deus, como se eles fossem o dono do 

amanhã. Tiago disse: “Eia agora vós, que dizeis: hoje, ou amanhã iremos a tal cidade, e 

lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos” (Tg 4.13). Tiago adverte aos 

seus leitores para não arquitetarem planos com a ausência de Deus, posto que, eles não 



sabem nem se quer se o outro dia chegará. Ao contrário de Deus, que é eterno, imutável 

e onisciente, os homens são como um vapor de neblina que a qualquer momento deixa 

de existir. Se alguém quiser planejar deve pedir permissão para o Senhor do tempo, e, 

caso Ele deixe chegar o dia de amanhã, as pessoas poderão realizar os seus propósitos 

(Tg 14.14, 15).   

 Portanto, o homem antes da queda tinha toda eternidade na presença de Deus, 

quando pecou contra o seu Criador, os seus dias se limitaram à mortalidade e passaram 

a viver mais de novecentos anos (Gn 5.27). Com o crescimento do pecado na vida das 

pessoas, o Senhor resolveu diminuir ainda o tempo de vida dos homens nesse mundo 

para apenas cento e vinte anos (Gn 6.3).  

O tempo foi criado para o homem mensurar a sua existência no mundo. Percebe-

se, pelo tempo, que a vida é muito curta para servir a Deus nessa terra. Pela Graça 

Comum, Deus resolveu dar o tempo a todos os homens, no entanto, aquilo que é dado 

será cobrado (Lc 12.48). O Senhor exigirá de cada pessoa que existiu, existe e existirá, o 

que elas fizeram com relação ao tempo que lhes foi entregue, principalmente, na parte 

que lhes compete servi- Lo e amar ao próximo. 
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