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“MORDOMIA DO TEMPO”

Ef. 5:15-17

“Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo;
porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do
Senhor” (Ef 5.15-17)

Quebra gelo: Como você aplica o seu tempo?

INTRODUÇÃO
O tempo é um bem precioso dado por Deus. Saber usá-lo é um grande desafio, já que nos atarefamos
com inúmeras atividades diariamente e, às vezes, nos sentimos como se nos faltasse tempo para fazer
algumas coisas que não conseguimos concluir. No entanto, se fossem acrescentadas mais horas ao
nosso dia, correríamos o risco de não saber como gerenciá-las com sabedoria. A mordomia do tempo é
a capacidade de organizá-lo de modo que Deus seja glorificado com a nossa vida e ações (Jo 17.4),
sabendo que, nessa tarefa, Ele mesmo é o nosso grande ajudador. 

I – DEIXAR COISAS INÚTEIS E SABER USAR BEM O TEMPO 
Sempre arrumamos tempo para aquilo que mais gostamos, mas saber usar bem o tempo com foco e
disciplina faz toda a diferença.  Fazer isso exige algumas medidas práticas como: evitar conversas
inúteis (2 Tm 2.16), leituras e programas de TV inadequados, usar com equilíbrio recursos eletrônicos
ou redes sociais, não matando o tempo no trabalho (Ef 5.15) e aproveitando cada oportunidade que o
Senhor nos concede.

II – PESSOAS SÁBIAS TIRAM MELHOR PROVEITO DO SEU TEMPO
O  essencial  para  o  bom  uso  do  tempo  é  o  planejamento,  a  organização,  a  pontualidade  nos
compromissos e o foco no que deverá ser realizado. Quando levamos nossa vida conforme a vontade
de Deus, passamos a viver de modo sábio e priorizamos o que é importante. Paulo usa o termo “remir
o tempo” (Ef 5.16) que, neste contexto, significa comprar de volta ou dar o devido valor ao seu tempo,
para os que são sábios. Precisamos priorizar o nosso tempo para o que realmente é relevante em
nossas vidas, como investir tempo nas pessoas e valorizá-las mais do que as coisas ou bens. Para ter
uma vida de relacionamento com Deus, é fundamental ter um tempo significativo com Ele, através da
leitura, meditação bíblica e oração.

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
Nossa vida sempre estará nas mãos de Nosso Deus. O que precisamos mudar para gerenciar bem o
tempo que Ele confiou a nós?

CONCLUSÃO
Pessoas que dão a primazia de suas vidas a Deus experimentam uma vida cheia da plenitude do seu
Espírito. Se temos necessidade de sabedoria para gerenciar o tempo, podemos pedir a Ele:  “Ora, se
algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e
ser-lhe-á dada.” (Tg 1.5). Paulo continua o alerta aos mordomos, agora na carta aos Romanos 14.12:
“Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus”. Que Senhor nos ensine a gerenciar
bem o tempo!
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