
O "desperdício" e o "aproveitamento" são 
forças opostas que permanentemente 
digladiam pelos recursos disponíveis às 
nossas vidas. Neste momento de escassez e 
racionamento de água, proponho uma breve 
reflexão sobre outro precioso recurso que 
dispomos: o nosso tempo.

Nosso tempo é tão valioso quanto 
limitado, e ao contrário de outros recursos que 
uma vez desperdiçados podem até vir a ser 
recuperados, o tempo é irrecuperável. Há 
muitos recursos cujos "saldos" podem ser 
facilmente averiguados, mas o "saldo" de 
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tempo que alguém tem pela 
frente é desconhecido. A vida é 
breve e nossa partida iminente.

Quem quiser maximizar o 
aproveitamento desta 
preciosidade concedida por 
Deus, deve estar atento ao que Ele ensina. Nos 
Salmos 39 e 90, percebo que Deus nos dá 3 
valiosas diretrizes:

1a - O mundanismo materialista suscita 
inquietações inúteis e desperdiça tempo de 
vida.

"Com efeito, passa o homem como uma 
sombra; em vão se inquieta; amontoa tesouros e 
não sabe quem os levará." (Sl 39:6)

2a - A iminência do término do nosso 
tempo de vida é uma fragilidade que 
precisamos considerar seriamente

"Dá-me a conhecer, SENHOR, o meu fim e 
qual a soma dos meus dias, para que eu 
reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus 
dias o comprimento de alguns palmos; à tua 
presença, o prazo da minha vida é nada. Na 

verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é 
pura vaidade."  (Sl 39:4-5)

3a - A correta noção sobre a limitação do 
tempo que nos resta potencializa um viver 
mais sábio.

"Ensina-nos a contar os nossos dias, para que 
alcancemos coração sábio" (Sl 90:12)

Desperdiçar um recurso tão valioso que está 
na iminência de se esgotar é pura insensatez. O 
que temos feito com o precioso tempo que 
ainda resta de nossas breves e frágeis vidas?

Será que há mais tempo 
sendo empregado em conhecer o 
Senhor do que utilizado em 
alcançar mais prosperidade 
financeira? Será que há mais 
tempo sendo investido curtindo 

as pessoas que amamos do que gasto com 
parceiros de negócios? Será que há mais tempo 
sendo devotado ao discipulado dos filhos do 
que em jornadas adicionais de trabalho? 

Similar à água que tanto pode fluir para o 
ralo quanto ser bastante proveitosa, assim é o 
tempo que nos resta. A diferença é que não há 
chuva que o reponha. Que aprendamos com o 
Senhor como aproveitar ao máximo o tempo 
remanescente das nossas vidas!
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Conclusão: 

Membros recebidos por transferência:
- Ana Dias  - Sandra Brito  - Aline Alves  - Sônia Barbiero
- Roberto Cosso  - Lívia Brito  - Vânia Cavalheiro
- Rudnei Cavalheiro  - Claudia Santos  - Roberto Brito  
- Idalvo Matos Filho  - Raquel Matos  - Viviane Silva 
- Jefferson Silva  - Samuel Santos  - Jane Santos

Membros a serem recebidos por transferência: (*)
- Raquel Vilha  - Isabel Vilha  - Harley Costa Jr. 
- Cíntia Costa  - Marc Pastré  - Guilherme Leite 
- Michelle Leite  - Heloisa Santos  - Alfredino Teixeira
- Damares Teixeira  - Glauco Santiago
*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como membros. Portanto, 
caso você saiba de qualquer coisa que desabone a doutrina ou conduta deles, 
procure um dos pastores dentro de 15 dias, após este prazo serão 
automaticamente aceitos como membros.

Membro recebido por testemunho:
- Lucimara Moreira  - Roni Silva   

Membros desligados por ausência prolongada: 
- Marcelo Gonçalves  - Sandra Vieira  -  Victor Osório 
- Camilo Corilow

MEMBRESIA

- Obdiência
1Pe 1.22; At 2.38; Jo3.18; Mt 28.18-20

A implicação da regeneração nos relacionamentos
1Pe 1.22; 1Co 13.4-7; Jo 13.17,34-35; Rm 5.5

- Regeneração
1Pe 1.23; 2Co 5.17

- Puri�cação
1Pe 1.22; Hb 9.14; Hb 10.22


