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A Semente Milagrosa do Tempo 

 
Estamos no início do ano, portanto, no momento propício para 
começarmos ou para darmos prosseguimento a projetos ou sonhos 
que estão em nosso coração. 
 
Acontece que ninguém deseja começar ou prosseguir com algo 
para que no fim seja colhido o insucesso. Todos queremos realizar 
coisas que nos tragam colheitas de sucesso e prosperidade. 
 
No entanto, poucas pessoas tem consciência de que, seja qual for o 
empreendimento em que nos envolvamos, precisaremos dedicar 
boa parte do nosso tempo a esse empreendimento. 
 
- Você quer um casamento bem sucedido? Então, dedique tempo 
ao seu cônjuge. 
 
- Você quer ter uma família bem sucedida? Dedique tempo aos 
seus filhos. 
 
- Você quer ser um profissional bem sucedido e bem remunerado? 
Dedique tempo à sua profissão. Estude, aprimore-se, especialize-
se! 
 
- Você quer que sua célula ou sua supervisão cresça e se 
multiplique? Dedique tempo aos seus discípulos, à leitura da 
Palavra e à oração. 
 
Quando olhamos para uma propriedade cheia de flores, gramado 
aparado, palmeiras, fruteiras, uma bela casa, sentimos imenso 
prazer só em contemplar o lindo visual, mas, poucos param para 
pensar quanto tempo já foi investido para que se chegasse a esse 
ponto. 
 

 
1 Rs 6.1 - Sucedeu, pois, que no ano quatrocentos e oitenta 

depois de saírem os filhos de Israel da terra do Egito, no quarto 
ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de zive, que é 

o segundo mês, começou-se a edificar a casa do Senhor. 
 

1 Rs 6.37,38 - No quarto ano se pôs o fundamento da casa do 
Senhor, no mês de zive. E no décimo primeiro ano, no mês de 

bul, que é o oitavo mês, se acabou esta casa com todas as 
suas dependências, e com tudo o que lhe convinha. Assim 

levou sete anos para edificá-la. 
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Aqui temos o registro de que o rei Salomão, no quarto ano de seu 
reinado, deu início à construção do templo para Deus e que o 
tempo desta edificação, bem como a confecção de todos os 
utensílios sagrados, foi de sete anos. 
 
Embora no final de sua vida, o rei Salomão tenha se perdido 
espiritualmente, não podemos deixar de concordar com o fato de 
que ele foi um dos maiores empreendedores de todos os tempos. 
 
Salomão foi bem sucedido em todos os empreendimentos que 
realizou, tornou-se riquíssimo, atraiu para si reis e rainhas de 
nações poderosas, todos que o conheciam o admiravam e o 
respeitavam por sua sabedoria. 
 
Portanto, trata-se de alguém digno de nos ensinar princípios 
grandiosos que nos levarão a sermos bem sucedidos naquilo que 
nos dispusermos a realizar. 
 
Se havia um tesouro que o rei Salomão valorizava, ao ponto de não 
desperdiça-lo, era a “semente” chamada tempo. Para ele, não 
importava o tempo que seria gasto desde que o empreendimento 
fosse concluído com excelência. 
 
Salomão passou os três primeiros anos de seu reinado projetando, 
negociando, visualizando o templo, sonhando com o projeto 
concluído. Só no quarto ano ele deu ordem para a construção. 
 
A consciência sobre o tempo é a grande diferença entre os que 
possuem algo e os que não possuem nada, entre os que fazem 
algo e os que nada fazem. 
  
O tempo é uma grande dádiva que recebemos nesta terra, por isso, 
o tempo é a moeda corrente nesse mundo. 
  
Trocamos nosso tempo por tudo aquilo que possuímos. Se não 
temos algo, significa que não estamos dispostos a lançar a  
semente do tempo para conseguir o que desejamos. 
 
Por exemplo: 
 
- Muitos gostariam de perder peso, mas não encontram tempo para 
ir à academia ou ao spa, mas conseguem achar tempo para passar 
algumas horas por dia em frente à TV. Se você encontra uma 
pessoa com um corpo escultural e bem tonificado, certamente é 
alguém que alcançou o sucesso ao lançar a semente chamada 
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tempo. 
  
Outros gostariam de ter uma profissão reconhecida e bem 
remunerada, mas não estão dispostos a preparar-se para entrar em 
uma universidade e nem a abdicar de muitas coisas durante os 
anos em que estariam cursando uma universidade, dizem que já 
saem do trabalho cansados, no entanto, para ir ao shooping ou 
visitar alguém após o trabalho, não encontram dificuldades, afinal é 
para diversão. 
 
Há ainda aqueles que desejam deixar de serem empregados para 
se tornarem patrões, mas não conseguem largar a cômoda 
condição de receber um salário certo ao final de cada mês, com 
plano de saúde, 13º, férias, fgts, enfim...Além disso, só de 
pensarem em tomar decisões, em ter pessoas que dependam 
financeiramente de seu empreendimento, em serem os primeiros a 
chegarem e o últimos a saírem, já desistem. 
 
A verdadeira questão aqui é: O que você está fazendo com o 
tempo precioso que Deus tem lhe dado todos os dias?  
  
Naquilo em que investimos espontaneamente mais do nosso tempo, 
fala do que mais amamos na vida. 
 
Vamos compartilhar alguns princípios para não desperdiçarmos o 
tempo, mas aplica-lo de maneira sábia: 
  
01 - Invista o tempo que for preciso para concluir o que faz, 
com excelência. 
Não conclua o que você faz, de qualquer jeito. Antes, avalie, 
experimente, seja honesto com os resultados, retorne ao ponto em 
que não deu certo e recomece tudo de novo. 
 
Os melhores móveis, os melhores imóveis, as melhores obras de 
arte, as melhores confecções levam um tempo considerável para 
ficarem prontos e depois que as pessoas conhecem a qualidade 
destes produtos, pouco importa o quanto custaram. 
 
Quando você for visitar um discípulo, faça-o num momento 
adequado, agendado, então ouça-o, aconselhe- o com a Palavra e 
ore por ele e por sua família. Isso leva tempo, mas, só assim você 
terá pessoas comprometidas com o Reino, com sua célula e com a 
igreja. 
 
02 - Não desperdice seu tempo com conversas e leituras tolas. 
Converse com quem eleve suas ideias. Dê atenção a pessoas que 
podem acrescentar conhecimento e qualidade à sua vida, à sua 
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profissão, ao seu ministério 
 
Invista tempo em aprender o significado das palavras e aprenda a 
utiliza-las com clareza. 
 
Invista tempo em expor suas ideias ordenadamente e logo terá 
pessoas querendo seguir você, porque entendem seus planos e 
querem fazer parte dele também. 
 
Ne 6.2-4 - Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, 
encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, 
porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a 
dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não 
poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a 
deixasse e fosse ter convosco? Do mesmo modo mandaram 
dizer-se quatro vezes; e do mesmo modo lhes respondi. 
 
 
03 - Valorize suas sementes do tempo como tesouros que você 
entrega a outras pessoas. 
Se nos depararmos com uma pessoa jogando fora moedas de um 
real ou rasgando cédulas de dois reais, jamais daremos dinheiro a 
esta pessoa. Só um tolo o faria.  
 
No entanto, diariamente aparecem pessoas querendo roubar do 
nosso tempo para depois jogá-lo fora. Pessoas que não nos 
ouvirão, que não seguirão nossos conselhos ou que apenas querem 
falar sobre coisas que não acrescentarão nada ao nosso sonho ou 
empreendimento. 
  
04 - Acostume as pessoas com quem convive a valorizarem 
seu tempo. 
Não devemos ser grosseiros nem exigentes ao extremo, mas 
devemos ser enérgicos e disciplinados, caso contrário o dia acaba e 
não cumprimos nenhum objetivo proposto para aquele dia. 
 
Sua família, seus amigos e seus companheiros de trabalho 
precisam saber que você tem propósitos a alcançar e assim, 
valorizar cada minuto do seu tempo que for dedicado a eles. 
 
Poucas pessoas têm um projeto importante ao qual se dediquem 
todos os dias, mas, para quem dedica tempo aos seus propósitos, 
cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada 
ano são preciosos, inclusive os momentos de repouso. 
 
Lc 8.19-21 - Vieram, então, ter com ele sua mãe e seus irmãos, 
e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe 
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dito: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Ele, 
porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são estes 
que ouvem a palavra de Deus e a observam. 
 
05 - Tenha sonhos, mas saiba que seus sonhos exigirão muito 
mais tempo do que você esteja disposto a oferecer.  
Primeiro você terá que se preparar para o que for realizar: 
Faculdade, Seminário, Curso profissionalizante, Curso de noivos, 
etc. Esse não será um tempo perdido, ao contrário, é o tempo em 
que se “amola as ferramentas”. 
 
Segundo, você terá que aprender a fazer, a colocar em prática a 
teoria, a passar pelo ano do aprendizado. 
 
Procure andar com quem já está tendo sucesso ou com quem 
deseja tanto quanto você o sucesso. Aprenda, faça perguntas, 
observe como se faz o correto, aprenda com os erros também, para 
não cometê-los. 
 
06 - Compre uma agenda para gerenciar seu tempo. 
Desenvolva um plano bastante claro todos os dias e dedique 
tempo a esse plano. 
 
- Essa agenda precisa ter o tamanho exato para que você possa 
carrega-la todos dias e possa anotar tudo o que pretende fazer no 
dia. 
 
- Planeje suas tarefas de acordo com o tempo que você poderá 
dispor a cada uma delas. Não adianta agendar muitas coisas, se 
não houver tempo suficiente para realiza-las. 
 
- O ideal é planejar a agenda visualizando toda a semana. 
 
- Discipline-se a usá-la diariamente até que fique acostumado. 
 
 
Conclusão: Salomão investiu a “semente” do tempo para realizar a 
maior obra de sua vida e com a bênção do Senhor sobre a sua vida 
ele obteve sucesso.  
 
O mesmo pode acontecer conosco, principalmente com aqueles 
que já estão debaixo da bênção de Deus. Dedique seu tempo ao 
que Deus tem colocado em seu coração! 
  
 


