- Há um tempo para tudo!Pr. Abram de Graaf
Texto: Eclesiastes 3, 1-13
Bom Irmãos,
Chegamos no fim do ano de 2009. O último dia do ano é sempre um momento
rodeado de muita saudade. Um dia em que olhamos para trás. Todos os
momentos importantes do ano anterior passam na nossa mente. Os jornais e a
televisão já deram uma recapitulação do ano de 2009. Eles refrescaram a nossa
memória com os fatos importantes do ano passado, ou seja, os fatos públicos
que todo mundo podia ver através da mídia. Mas há também os fatos pessoais,
os quais vêm em nossa memória. Os momentos importantes da nossa igreja;
além dos acontecimentos mais íntimos: que se mostraram em nossa vida. Os
momentos tristes e felizes deste ano que passou. Pensando nisso, Eclesiastes 3
chegou em minha mente. Vamos ler este texto:

Tudo neste mundo tem o seu tempo;
Cada coisa tem a sua ocasião.
Há tempo de nascer e tempo de morrer;
Tempo de plantar e tempo de arrancar;
Tempo de matar e tempo de curar;
Tempo de derrubar e tempo de construir;
Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar;
Tempo de chorar e tempo de dançar;
Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las;
Tempo de abraçar e tempo de afastar;
Há tempo de procurar e tempo de perder;
Tempo de economizar e tempo de desperdiçar;
Tempo de rasgar e tempo de remendar;
Tempo de ficar calado e tempo de falar.
Há tempo de amar e tempo de odiar;
Tempo de guerra e tempo de paz.
O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho?
Tenho visto todo trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas.
Deus marcou o tempo certo para cada coisa.
Ele nos deu o desejo de entender as coisas,
Que já aconteceram e as que ainda vão acontecer,
Porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz.
Então entendi que nesta vida tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser
feliz.
É viver o melhor que puder.
Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo
Que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus.
Irmãos, quero dizer algumas coisas sobre este trecho. Nestes versículos, o
autor dá um resumo dos fatos que acontecem na vida humana. Momentos que
cada pessoa reconhece. Parece que não há nada de novo sob o sol! Pois, quem
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não reconhece essas coisas, quando olha para trás? Quando pensa nas coisas
que aconteceram no ano passado. Deixa-me comprovar isto com alguns
exemplos. O autor diz:

Há tempo de nascer e tempo de morrer;
Pois é, irmãos. É assim. E às vezes estas coisas acontecem numa só semana.
Numa certa família: nasceu um bebê num dia e três dias depois disso o vovô
dele morreu. E existem mais casos em outras famílias, onde faleceram pessoas
e nasceram bebês. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Assim é a vida. A
nossa vida tem um início, mas também terá o seu momento final. A vida neste
mundo é temporária. E parece que o autor nos quer ensinar isso. Às vezes
estamos tão preocupados com as coisas nesta vida que esquecemos de pensar
em Deus. Ele quer nos acordar. Vs. 14 diz: “Deus age de modo que haja temor
diante de sua face”. Deus arranja as coisas de uma tal maneira que vamos ter
temor. Um berço e um caixão. Os dois nos mostram que o homem é fraco e
não viverá Eternamente.

Há tempo de plantar e tempo de arrancar;
Isso também é verdade. Durante todo ano, podemos ver isso. Vi um irmão
plantando macaxeira e feijão; e outro plantando a grama e arrancando o capim.
E cada planta e cada erva e cada fruta tem o seu tempo. Assim que o homem
tem tempo para colher as coisas. E de uma tal maneira que temos comida
durante todo ano. Dessa maneira Deus cuida da nossa vida.

Há tempo de matar e tempo de curar;
Isso nós experimentamos também. Cada fim da semana nós podemos ler sobre
isso.
O ano passado foi muito violento. Cada fim de semana aproximadamente dez
pessoas foram assassinadas. Assaltos, guerra entre gangues, traficantes de
drogas. Mas pode ser que o autor de Eclesiastes pensou nas doenças que
matam as pessoas. Vimos isso também no nosso dia-a-dia. No início do ano
uma irmã estava bem doente. De uma tal maneira que pensamos que ela não
ia sobreviver. Mas Deus foi misericordioso e lhe deu cura. Houve outros irmãos
que ficaram doentes. Um mais do que o outro. Uns ainda estão sofrendo e
outros se recuperaram.

Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar;
Pois é, irmãos. Houve momentos no ano passado que ficamos muito tristes.
Penso no momento que dois irmãos saíram da nossa igreja; penso no momento
em que irmãos tiveram que viajar. Momentos tristes. Mas houve também
momentos de alegria. No momento que um irmão fez sua profissão de fé. Na
última noite da EBF. No dia do batismo de uma criança. Momentos
inesquecíveis na história da nossa igreja.

Houve tempo de chorar e tempo de dançar;
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Bom, irmãos, não posso me lembrar que dançamos nessa igreja, mas posso me
lembrar que choramos. Isso aconteceu várias vezes neste ano. E isso me
mostrou que há amor entre os irmãos.

Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las;
Até isso fizemos esse ano. Limpamos o terreno, ajuntando as pedras.

Tempo de abraçar e tempo de afastar;
Isso também aconteceu. Abraçar para se despedir; abraçar para namorar. E
abraçar para dizer: bem-vindos. Mas houve também pessoas que se afastaram.
Que não participam mais, pois não tinham o verdadeiro amor por Cristo.

Há tempo de procurar e tempo de perder;
Tempo de economizar e tempo de desperdiçar;
Tempo de rasgar e tempo de remendar;
Tempo de ficar calado e tempo de falar.
Há tempo de amar e tempo de odiar;
Tempo de guerra e tempo de paz.
Isso também é verdade irmãos. Pensando em guerra, todo mundo pensa nos
momentos horríveis que as duas torres em Nova York foram derrubadas pelos
aviões. O dia 11 de Setembro 2001 será marcado na memória do mundo por
muito tempo. Numa parte do mundo há paz, noutra parte há guerra; numa
parte há fome, noutra parte tem abundância.
O autor de Eclesiastes nos mostra o que é a vida neste mundo. Uma vida que é
corrompida e destruída por causa do pecado. O homem pode trabalhar e pode
afadigar-se, mas tudo o que ele faz é um paliativo. O trabalho nunca acaba. O
nosso trabalho não tem fim.
No versículo 11 o autor dá as suas conclusões. Depois de ler o que aconteceu
neste mundo ele diz: Ele faz tudo belo a seu tempo, e dá ao coração humano

até o sentido do tempo, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus
faz do começo ao fim. Deus criou um momento para tudo. Ele deixa acontecer
as coisas no tempo certo. Isso conta para tudo o que acontece aqui na terra.
Deus tem o seu plano e ele está trabalhando para cumprir o seu plano. E todos
os atos humanos, até os atos maus, têm o seu lugar no plano de Deus. Deus
não concorda com os atos maus, mas ele os deixa acontecer. Ele os usa no seu
plano.
O nosso problema é que nós não entendemos nada da estrutura do plano de
Deus. Nós estamos vendo muitas coisas, mas não todas as coisas. Muitas coisas
acontecem. Cada dia está cheio de novidades. Pela televisão somos
testemunhas das coisas que acontecem no mundo. Vimos com os nossos
próprios olhos o que aconteceu em Nova York no dia de 11 de setembro.
Somos testemunhas da guerra em Afeganistão. Somos testemunhas dos
protestos em Argentina. Cada dia muitas coisas passam no jornal. Cada dia
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vemos muitas coisas. Demais para lembrar. Nós não podemos supervisionar
tudo.
Também não podemos entender tudo o que acontece. Isso Eclesiastes também
diz: Ele faz tudo belo a seu tempo, e dá ao coração humano até o sentido do

tempo, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus faz do começo ao
fim. É verdade, não é?! Porque uma coisa acontece agora e a outra coisa
depois disso. Ninguém entende como Deus está supervisionando as coisas e
como ele pode combinar os contrastes grandes. O nosso entendimento é
limitado. Ninguém entende, ninguém pode explicar. Ninguém pode combinar ou
explicar os contrastes na sua própria vida. Devemos aceitar as coisas, mas não
podemos explicar. E às vezes isso dá problemas. Há pessoas que ficam
traumatizadas com isso. O Eclesiastes também não entende, mas ele não fica
traumatizado. Ele não diz que a vida é absurda. Ele só tira a conclusão que o
homem não pode descobrir o sentido da obra de Deus. O nosso conhecimento
é limitado.
A história do mundo é como um quebra cabeça. Cada um de nós recebe um
pedacinho do grande quebra cabeça de Deus. Este pedacinho é a nossa vida. E
até este pedacinho nos dá problemas. Pois como cabe este pedacinho no
quebra cabeça de Deus? O que é o plano de Deus com a minha vida? Não
sabemos. Deus sim. Deus está supervisionando o total e Deus dá a cada
pedacinho um lugar certo. É isso que Eclesiastes quer dizer. Deus faz tudo belo

a seu tempo.
Deus nos mostra como é a nossa vida. Ele nos coloca em frente de um espelho.
Ele nos ensina que a nossa vida é limitada. A vida aqui na terra não é um alvo
em si. É uma vida entre berço e caixão. Cada pessoa deve entender isso muito
bem. Devemos ficar acordados. Isso quer dizer: devemos saber os nossos
limites. Os limites do nosso poder; os limites do nosso conhecimento; em
poucas palavras: aceitar os limites da nossa vida. Deus nos quer ensinar que
somos dependentes. Vamos descobrir isso pelo dano e vergonha, pelas
decepções, pelas adversidades, pelas experiências amargas na nossa vida. Cada
vez, quando uma dessas coisas acontecer nós descobriremos a nossa fraqueza.
Mas isso não deixa o autor desesperado. Pois ele deixa claro que tem confiança
no Senhor. Deus que está supervisionando tudo e que está controlando tudo. O
autor confia em Deus. Apesar de muitas perguntas. Perguntas sem respostas.
Mas ele aceita isso. Ele não está se esforçando para entender tudo. Ele nos
mostra que não devemos ficar tristes ou traumatizados com todas coisas que
acontecem neste mundo. Por isso ele diz no fim: “Então entendi que nesta vida

tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder.
Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com
o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus.
Vamos fazer isso, irmãos. Gozar das coisas que Deus nos deu. E agradecer
Deus por tudo o que ele fez e por tudo o que ele nos deu. Amém.
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Cântico: Hino 100ª Oração de Habacuque.
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