
 

O TEMPO, DOM DE DEUS 

“É este o dia favorável, é este o dia da Salvação.” (2Cor 6, 2) 

Assim escreveu S. Paulo aos cristãos de Corinto, que andavam ocupados com muitos conflitos e 

entristeciam o Apóstolo. E porque lhes lembrou Paulo esta verdade? Para que não lhes acontecesse “receber 

em vão a graça de Deus.” (2Cor 6, 1) Só temos o hoje para acolher a graça de Deus, só temos o hoje para 

sermos salvos. O ontem está encerrado e não pode ser modificado, por muito que o desejemos; o amanhã 

pode nunca chegar; resta-nos o hoje! Hoje é o dia da salvação. 

Marta e Maria 

Foi esta verdade que experimentou Maria, irmã de Lázaro e de Marta, quando Jesus os foi visitar de 

surpresa. Que correria naquela casa! De repente, sem aviso, Jesus chegou a Betânia com os doze discípulos e 

certamente rodeado de uma pequena multidão, que não arredava pé de junto d’Ele. Era preciso cozinhar e 

preparar a refeição para todos! Marta afadigava-se, cheia de “stress”, como diríamos hoje. E Maria? Maria 

deu-se conta de que “este é o dia favorável”, o dia em que Jesus a visitava. Assim, esquecida de tudo, 

sentou-se a seus pés e escutou, deliciada, as suas palavras. Que prazer, ouvir Jesus falar! Que paz, que 

tranquilidade, e também que exigência Ele transmitia! Maria não tinha pressa. E por isso, quando Marta a 

censurou, Jesus defendeu-a: “Marta, Marta, andas inquieta e perturbada com muitas coisas, mas uma só é 

necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada.” (Lc 10, 41-42) 

O dia-a-dia das famílias modernas é passado “com pressa”. Corremos de um lado para o outro, “sem tempo 

para nada”, afadigados e perturbados como Marta. E então, como os cristãos de Corinto, arremessamos os 

assuntos da fé para “amanhã”, quando estivermos de férias, quando os filhos já não usarem fraldas, quando o 

tempo melhorar, quando… As palavras de S. Paulo são também para nós: “É este o dia favorável”. Hoje. 

Agora. Nas exactas condições que tenho, e não nas condições que gostaria de ter ou que merecia ter. Talvez 

tenha realmente excesso de trabalho, talvez me doa a cabeça ou ande doente, talvez tenha em mãos uma 

série de assuntos urgentes – um curso para acabar, uma casa para construir, um emprego novo, um emprego 

perdido… A experiência demonstra-nos que as condições ideais não são necessariamente melhores para o 

encontro com Deus. Se fossem, por exemplo no tempo de férias encontraríamos mais oportunidades para 

rezar; ora a realidade é que, nas férias, muitos cristãos até na missa dominical deixam de participar! 

Amar a Deus e ao próximo 

“Uma só coisa é necessária”, diz-nos Jesus. E que “coisa” é essa? Já o sabemos: “Amarás o Senhor com 

todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças; e amarás o próximo como a ti mesmo.” 

No “hoje” da vida, o que conta é o amor. É ele que unifica todas as nossas experiências e dá sentido a tudo 



 

que fazemos. O amor permite-nos “escolher a melhor parte” em cada momento – sim, também quando tudo 

corre mal… E o melhor de tudo, é que essa parte “não nos será tirada”!  

Amar a Deus implica dar-Lhe o primeiro lugar. Hoje, claro, não amanhã, quando tiver tempo! Amar a Deus 

implica sentar-me a seus pés e escutar a sua Palavra sem pressa, como Maria fez, mantendo o tempo de 

oração familiar e pessoal que estipulámos. Se cumprirmos este primeiro mandamento do Shemá, iremos 

experimentar na nossa vida que Deus nunca Se deixa vencer em generosidade. Quando tivermos tempo para 

rezar, iremos descobrir que temos tempo para tudo o que é importante na nossa vida. E viveremos em paz. 

Amar o próximo significa colocar os seus interesses à frente dos nossos. E o primeiro próximo vive em 

nossa casa! Assim, se temos pouco tempo livre, ocupemo-lo primeiramente servindo. Sejamos generosos! 

Aproveitemos as pequenas oportunidades para escutar os nossos filhos e o nosso cônjuge, especialmente a 

hora das refeições, sem a concorrência da televisão. Quantos filhos se queixam da falta de capacidade de 

escuta dos pais, que preferem saber o que acontece na vida dos outros, através do televisor e do Facebook! 

Significa isto que ficaremos irremediavelmente sem tempo para nos divertirmos ou descansarmos? Ora é aí 

que reside o grande mistério do amor de Deus: tudo o que Lhe oferecemos é-nos restituído multiplicado, 

como os pães e os peixes naquele fim de tarde à beira-mar… Pouco a pouco, descobriremos que temos mais 

tempo – e não menos – para as nossas pequenas coisas, aquelas que realmente importam, claro, não aquelas 

que nos deixam mais vazios e nos distraem de Deus. 

Compromisso 

Que podemos fazer então para “não receber em vão a graça de Deus”?  

- Marcar um horário bem concreto, quer em férias, quer em tempo de trabalho, para a oração. Se for preciso, 

há que roubar este tempo ao tempo de televisão, de Facebook, de tarefas domésticas, ou mesmo ao tempo de 

sono. São apenas vinte minutos do nosso dia… Sejamos fiéis.  

- Encontrar um tempo diário de encontro com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. Não precisa de ser 

longo! O tempo das refeições, a história antes de dormir, dez minutos ao serão com o cônjuge depois dos 

filhos se deitarem… Ao fim-de-semana, procurar ter tempo também para brincar um pouco em família. 

- Oferecer a Deus, com uma pequena oração, todos aqueles momentos de “stress” que nos inquietam. Esta é 

certamente uma forma fantástica de os transformar em tempo útil! Deus sabe bem como aproveitar tudo o 

que Lhe oferecemos, para a salvação de todos os seus filhos, através da maravilhosa comunhão dos santos. 

 



 

Vou sugerir-vos agora um horário mágico, um horário que é capaz de “esticar” o tempo. Consiste numa hora 

por dia. Chamemos-lhe a “hora mágica”, feita do mínimo dos mínimos, naturalmente. Ora vejam: 

1- oração familiar, com terço e história ou meditação bíblica – vinte minutos diários; 

2- conversa a dois, com o cônjuge – dez minutos diários; 

3- tempo de família – uma refeição diária (vinte minutos diários); 

4- tempo pessoal (leitura, internet, televisão…) – dez minutos diários. 

Esta hora corresponde assim a Tempo para Deus, Tempo para os outros, Tempo para mim. Se mantivermos 

o equilíbrio entre estas partes, encontraremos o tempo de que necessitamos. 

Só temos o dia de hoje para sermos santos, estejamos de férias ou a trabalhar, em casa, na escola ou na 

empresa, doentes ou sãos. Uma só coisa é necessária, e já sabemos qual é. Hoje, Jesus vai bater à nossa 

porta. Sejamos capazes de nos sentar a seus pés e escolher a melhor parte! Ámen. 
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