
Como realizar isso de forma prática? Como 
contar, contabilizar os nossos dias para que não 
sejam um desperdício? longe de ser exaustiva 
essa lista, segue algumas ações que podem 
tornar seu dia mais proveitoso para eternidade: 
invista tempo lendo as Escrituras e meditando na 
mesma; ore por você, por pessoas e situações que 
estão a sua volta; escute aulas e sermões que 
edi�quem sua vida espiritual; leia bons livros 
cristãos que o faça crescer no relacionamento com 
o Senhor; conviva com pessoas cristã onde você 
pode ser confrontado com as verdades de Deus; 
sirva no corpo de Cristo a Igreja com seus dons e 
talentos; exerça a misericórdia e a assistência 
para com os necessitados, enfermos, idosos; 
cuide da sua saúde física com exercícios, faça 
visita regular a médicos e dentista pois seu corpo 
e o templo do Espirito Santo; capacite-se para 
suas atividades pro�ssionais por meio de estudos 
e cursos; apresente a boas novas; a lista segue...

Que com o passar dos dias possamos olhar 
para os dias que passaram e louvar ao Senhor 
pelas conquistas e realizações que foram por Ele e 
por meio Dele. Rm 11.36 “Pois dele, por ele e para 
ele são todas as coisas. A ele seja a glória para 
sempre! Amém.”.

Comum escutarmos: “como passou rápido...”, 
“já estamos no mês...”, “mas parece que foi 
ontem...”, sim o tempo muitas vezes é bem ligeiro. 
Como já foi dito, é algo que não se pode recuperar 
ou mesmo armazenar.

Nas escrituras, são várias as passagens que 
exploram esse tema, Jó7.6 diz “os meus dias correm 
mais depressa que a lançadeira do tecelão...”, aqui Jó 
está expressando como são breves seus dias de vida. 
O Salmista, como um lamento no Sl 77.5 diz: “�co a 
pensar nos dias que se foram, nos anos há muito 
passado”. Mas, além de expressões de como os dias 
são breves, são várias as advertências que temos de 
como usar, aplicar nosso tempo de forma 
adequada.

O Salmo 90.2 diz: “ensina-nos a contar os 
nossos dias para que o nosso coração alcance 
sabedoria”, que pedido adequado com relação ao 
tempo. Ser um aprendiz na forma de usar nosso 
tempo para considerar, contar, contabilizar visando 
ter uma mente/coração sábio, que seja 
experimentado para a vida no dia a dia. Só no 
Senhor e pelo Senhor podemos ser ensinados a ter 
dias que façam sentido, que sejam proveitosos. Dias 
que não sejam desperdiçados em coisas e situações 
que não tem valor algum, mas sim investir nosso 
tempo no que tem um valor que contabilize para a 
eternidade.
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