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DIAMANTES – 01 APRENDENDO A DISCERNIR O TEMPO? 
 

Responda: Já perdeu uma oportunidade?  

 

Com qual tempo você está alinhado? Você está alinhado com o relógio de Deus? É esse o tempo 

que realmente precisamos saber.  Não podemos fazer nossos próprios planos de vida e esperar 

que tudo corra de acordo com o nosso cronograma.  Quando se trata de seguir a Deus, 

precisamos estar em sincronia com o tempo d'Ele.  

 

Precisamos ter as mesmas intenções que o salmista, quando escreveu: “Os meus tempos (meus 

dias, meu futuro) estão nas tuas mãos” (Salmo 31:15).  Se afine com o relógio de Deus... O 

momento certo é fundamental. O tempo de Deus raramente se sincroniza com o nosso. Eu 

Preciso sair do meu relógio e entrar no cronograma de Deus, é Ele quem sabe o momento 

perfeito para mim. Eu tenho que ser obediente ao tempo de DEUS.  

 

As vezes, o maior milagre que Deus quer fazer por nós ocorre durante os momentos mais 

inoportunos, porque somente em Seu poder seremos capazes de realizá-lo. Na maioria das 

vezes, Deus nos apresenta oportunidades quando nos sentimos menos confiantes em nossa carne. 

Acredito que Deus requer de nós uma fé que exige mais confiança n'Ele do que em nossa própria 

capacidade.   

 

Quando ele quer que façamos algo em Seu relógio, Ele avisa - Saia da sua zona de conforto e 

confie em Mim. Você tem o suficiente para fazer agora! Lembre, o sentido de CERTEZA nos 

retira o elemento FÉ. Você não pode ter sucesso sem correr o riscos de fracassar. As vezes, FÉ é 

soletrada R-I-S-C-O.  

 

A palavra grega para "momento oportuno" é kaírós, o que também sugere que algo é sensível ao 

tempo. Certos momentos da vida exigem que você tome atitude. Aproveite o momento ou 

perderá a oportunidade.  

 

1 Crônicas 12:32 E dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que 

Israel devia fazer, duzentos de seus chefes, e todos os seus irmãos seguiam a sua palavra. Os 

filhos de Issacar estavam de olhos abertos. Eles tinham uma compreensão dos tempos e sabiam o 

que Israel deveria fazer e quando fazer. Precisamos ter esse mesmo discernimento, saber o que 

devemos fazer no relógio de Deus.  

 

Quantas coisas perdemos por não entender que não é o tempo certo... O fruto tem o tempo certo 

de colher... uma criança tem o tempo certo de nascer... Se você não sabe a hora, se aconselhe 

com seu líder, com a sua líder, e tenha a certeza que DEUS quer o melhor para a sua Vida! 


