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O TEMPO DE DEUS
João 4:35 Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: Levantai os 

vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa.

Fizeram uma pesquisa na Pensilvânia com crianças numa clínica oftalmológica. Analisaram 172 crianças, 10% 
tinham miopia (não enxergavam de longe). E destes 10%,  mais da metade (55%) dormiram até os 2 anos com a 
luz acesa. Uma rica lição: Sono e luz não combinam. Vale lembrar que o olho míope é maior, no entanto, 
tamanho não é documento, neste caso é só aparência. 

Jesus nos disse que ele é a Luz do Mundo (Jo.8.12)... estamos na luz, amém? Se somos de Cristo, então temos 
luz em abundância. O homem anda em trevas, mas quando aceita a Jesus, sua vida passa a ter luz.  Jesus ilumina 
seus caminhos, seus projetos, sua vida, seu casamento, sua vida espiritual, a Igreja. Cristo tem nos iluminado! 
Após o diálogo de Jesus com a Samaritana, os discípulos chegam da cidade e ofereceram comida a Jesus. Então 
Jesus lhes respondeu que tinha uma comida que eles não conheciam. Eles não entenderam nada. Será que alguém 
lhe trouxe comida?  Jesus explica aos “sonolentos diante da luz” que a sua comida era fazer a vontade do Pai.
E cita o vs. 35.: Vocês dizem AINDA há quatro meses para a colheita, Eu porém vos digo, Erguei os olhos para 
os campos, JÁ estão brancos para a ceifa. Em outras palavras Jesus quis dizer: parem de dormir diante da Luz, há 
vidas para salvar! Não sejam míopes, a colheita está aí, o povo está com sede e com fome é de Deus e não de 
comida material; O TEMPO DE DEUS CHEGOU!

Precisamos parar de dar desculpas, ainda falta isso, ainda falta aquilo, eu vos digo o tempo é JÁ. Em verdade, em 
verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a 
ouvirem viverão. João 5:25  O TEMPO DE DEUS É AGORA! É JÁ! A SUA COLHEITA ESTA ATRELADA 
A SUA DETERMINAÇÃO NA OBRA DE DEUS, NAS COISAS DE DEUS, NOS SONHOS DE DEUS!

O Tempo de DEUS CHEGOU!!! Precisamos parar de dormir diante da LUZ que está acesa que é CRISTO 
JESUS! Será que você não está como aquelas crianças, dormindo diante da luz acesa? E por isso ficando míopes 
espirituais, pessoas sem visão da obra de Deus? Parece enxergar, mas não enxerga de longe! Existe o tempo de 
DEUS, e quando estamos “sonolentos”, “míopes”, o que temos é um monte de “aindas” e esquecemos o “Já” do 
Senhor Jesus.

Quantas vezes você vai ficar nestes “aindas” diante da Luz que é Cristo! Você já imaginou quantas desculpas 
você tem dado ao reino? Se coloque do outro lado, imagine você ouvindo as suas próprias desculpas, seus 
“aindas”. Todos nós queremos um JÁ nas bênçãos, um JÁ na cura, um JÁ na vida financeira, O TEMPO DE 
DEUS É JÁ! Glória DEUS! Porém ele quer você no TEMPO do REINO dEle Também... 

Você pode dizer: Senhor, ainda é cedo para eu me batizar... ainda não posso ser dizimista nem ofertante... ainda 
preciso de tempo no serviço...  ainda tenho vergonha para entrar em um ministério... ainda não tenho a voz boa... 
ainda não sei tocar... ainda não sei dançar... ainda preciso aprender um pouco mais... ainda é longe para ir a 
Igreja... ainda tenho muita coisa que não entendo... ainda não tenho força... ainda não chegou a hora de perdoar o 
meu irmão, o meu pai, minha mãe meu filho... ainda não sei falar direito para abrir minha célula... ainda, ainda, 
ainda... quantos aindas mesmo???  Cristo te diz “já chegou a hora, hoje é o seu dia” “AGORA” JÁ!!

O que você está esperando? O TEMPO de DEUS é JÁ! Muita coisa você deixou para fazer este ano, lembra da 
virada de ano de 2013/2014? Foi a semana passada??? Não filho, negativo filha... o ano está caminhando já para 
o final, e os seus “aindas” não deixaram você caminhar no ritmo e velocidade que DEUS quer para você! O ano 
passou, ai chega outro 31/DEZEMBRO, e você começa com suas “promessas”: “Que no ano que vem, vai ser 
assim, vai ser deste jeito, vai ser desta forma” e depois começa com ainda isso, só falta aquilo... Cristo te diz: “Já 
chegou a hora, está esperando o quê?  Cristo te diz: “já é passada a hora, vidas estão morrendo nesta cidade, você 
precisa trabalhar...” Cristo te diz: “Já é o tempo, os campos estão brancos” Prontos para prosperar em seu 
caminho! Cristo te diz: “Já é hora de agir.:” Vamos parar de amarrar a obra de Deus, dormir diante da luz, ser 
míopes espirituais, ver só o que está próximo. Vamos para de dizer “ainda”, vamos ouvir o “já” de Jesus.


