1

Livres da neurose do tempo
Pr. Harry Tenório

Texto para hoje Mc 13.32-37
“Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo”.
Introdução
Estamos hoje iniciando uma série sobre os melhores sermões de Jesus.
Não é difícil encontrarmos entre os sermões ministrados por um pastor, aquele que foi o
melhor, o mais profundo ou o mais tocante. Por mais equilibrado, sábio, inspirado ou
eloqüente, sempre haverá um mais tocante. Talvez o que seja melhor para mim, não seja
o melhor para você! Porque o melhor sempre terá sido o que mais produziu efeito em
minha vida, não apenas o que mais me impressionou.
O primeiro sermão da série será sobre o jugo produzido pela neurose do tempo.
Todos desejavam saber o tempo certo da sua vida, revelando o quanto somos
aprisionados pelo tempo certo das coisas. Desejamos saber o tempo para calcularmos a
paciência devida, para respondermos as pessoas porque ainda não aconteceu, para nos
prepararmos e estarmos prontos no tempo devido. Ele disse simplesmente que para o
evento mais importante que está por acontecer na terra, O DIA DA SUA VINDA PARA
LEVAR A IGREJA PARA MORAR COM ELE NO CÉU, não há previsão de tempo.
Aconselhou-nos que estivéssemos prontos em todo tempo, já que não seríamos
informados sobre o tempo.
Vamos orar juntos antes do ensino bíblico.
1) Formas de reagir
Para esta palavra de Jesus, conhecemos duas reações possíveis, e também duas formas
de interpretá-lo.
Primeiro, o sermão é doutrinário. Na verdade uma palavra de advertência. Sabemos que
as advertências existem para nos livrar de dificuldades e acidentes de percurso que
certamente produziriam grandes danos as nossas vidas. Ninguém passa, por
exemplo, em um teste para motorista se não demonstrar total conhecimento sobre os
significados das placas de advertência. Portanto, este é um sermão de conteúdo
extremamente necessário as nossas vidas.
A primeira forma interpretativa deste sermão poderia denomina-se de
“inconseqüente, emocional e não refletida”. Historicamente é fácil identificar o
momento exato quando ela aconteceu. Foi quando a igreja primitiva, ainda sob o impacto
da morte e ressurreição do Messias, julgou o tempo deste sermão profético como
IMEDIATO.
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Ao crerem que a volta de Jesus para levar sua igreja para morar consigo no céu se
daria para aqueles dias, cometeram os seguintes erros:
•
•
•
•
•

Afastaram-se das lides e das responsabilidades diárias
Venderam todos os seus bens para investir no evangelismo de impacto social
Perderam o valor e a referência de futuro
Abandonaram seus projetos
Distanciaram-se dos valores referenciais de apego

Você verá em Atos 4.32-37 que eles vendiam tudo que tinha para repartir entre si.
Como não criam que viveria muito tempo aqui, não fazia sentido conservar tudo o que
conquistaram durante suas vidas. O Tempo, o seu controle e à hora certa para qualquer
coisa acontecer não pertence ao homem, senão a Deus.
A segunda forma interpretativa deste sermão poderia denominar-se de “indiferente,
fria e desacreditada”. Estamos ha mais de dois mil anos que Jesus esteve aqui na terra
e proferiu este sermão. Já não foi ontem que ele prometeu vir buscar sua igreja. De longe
esta é a mais antiga e desejada profecia ainda sem cumprimento entre tantas já
cumpridas na Bíblia. Ao nos distanciarmos do dia que a profecia foi anunciada, estamos
cometendo os seguintes erros:
•
•
•
•
•

Acreditamos não ser para tão já
Estamos nos enchendo de projetos e planos apenas para esta vida aqui
Deixamos de viver ansiando a volta do Messias
Não estamos investindo em qualidade de vida espiritual
Já nos consideramos deste mundo

Esta segunda forma interpretativa é a mais avassaladora e destrutiva que a igreja
poderia encontrar, e é justamente neta que estamos mergulhados. Não vimos uma
igreja tão materializada e adoecida nas suas doutrinas como a que estamos enfrentando.
As maiores igrejas, as mais reluzentes, as que mais crescem no Brasil são as que
deixaram de pregar sobre a Salvação de Jesus, sua morte, ressurreição e sobre o
arrebatamento da igreja com a conseqüente volta de Jesus. Elas firmam suas
doutrinas em uma teologia adoecida da prosperidade material. Toda liturgia dos seus
cultos são baseada no desenvolvimento de uma vida “abençoada e feliz aqui”.
Não tenho nada contra que o crente seja próspero, rico, abençoado e feliz, mas este não
pode ser o alicerce espiritual e nem a Teologia essencial do Cristianismo. Contra
esta doutrina que nos materializa e cria no vente do homem um cordão umbilical que o
prende a esta terra, Jesus bradou para o fazendeiro rico que olhando para os seus
celeiros abarrotados de cereais, baseou suas conquistas em uma habilidade própria:
“Louco, hoje pedirão a tua alma; e o que tens juntado para quem irá?” Lc 12.20
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2) A falta de anseios espirituais
A palavra nos adverte:
(Marcos 4:19) - “Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as
ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera”.
No texto descrito, encontramos uma radiografia clara do motivo pelo qual a igreja de
Jesus já não anseia sua volta. A semente da palavra Deus não germina em um coração
onde o terreno é materializado. Antes, mesmo sendo a palavra poderosa para realizar
tudo o que ele planejou, se torna infrutífera.
Uma pesquisa desenvolvida por uma das grandes denominações existentes no nosso
País obteve diante da pergunta “O que o motivou a se tornar membro de uma igreja
evangélica?” o seguinte resultado:
123456-

Desejo de prosperidade 18,3%
Precisava de um milagre 12,67%
Um amigo me convidou a primeira vez e gostei 11%
Precisava da ajuda de Deus na minha vida emocional 9,10%
Minha família era da igreja 8,3%
Assistindo programas de rádio ou televisão 7,89%

Em nenhuma das respostas mais votadas se vê refletido o conhecimento do desejo
genuíno de SALVAÇÃO. Concluímos que a igreja hoje já não recebe prioritariamente
pessoas que desejam está vivendo dentro princípios religiosos mais disciplinados para
uma conquista espiritual, para em Cristo obter a salvação. O assunto salvação, quando
indutivamente não sugerido nem aparece na pesquisa.
Já próximo de encerrar este sermão você tem uma pergunta contundente a fazer:
“Pastor, o que foi que você viu neste sermão de Jesus para classificá-lo como um
dos melhores?”
Como disse a princípio, o melhor sermão não tem sintonia com o mais belo, com o mais
lírico, o mais poético, ou o mais bem arranjado filosoficamente. O nosso julgamento do
melhor se dá pelo seu impacto e efeito sobre nós. Como uma droga fabricada pela
indústria farmacêutica. A melhor não é a mais bem embalada, embora a mais bela
embalagem possa conter a melhor. A melhor não é a mais colorida, a geometricamente
mais atraente, a que tenha o nome mais impactante ou a que foi lançada
simultaneamente no número maior de países. A melhor droga da indústria
farmacêutica é simplesmente a que cumpre seu propósito, a cura.
Existe gente que se tornou Cristã mas toda sua energia, força, atenção e razão da sua
existência está se baseando em conquistas materiais. Para onde você está caminhando?
Por que todos seus investimentos são puramente materiais? O que você tem realizado
para Deus? Se hoje Deus perguntasse quais são seus anseios espirituais, o que você
responderia para ele? Deus está falando com você? Mas quantas vezes ele já falou e
você prometendo mudanças não mudou?
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O poeta Ari Barroso compôs Risque ha quase um século. Sua letra dizia: “Creia, toda
quimera (animal mitológico criado pelo imaginário humano. Tinha cabeça de leão, corpo
de cavalo, cauda e asas de dragão) se esfuma (acaba), é como a brancura da espuma
que se desmancha na areia. Quem motiva sua vida apenas com suas conquistas
materiais, certamente que verá ao fim da sua vida seu castelo de areia desabar e se
desfazer como o mito da quimera, ou como a espuma branca que se desfaz na areia.
3) O dia e à hora ninguém sabe
Jesus desejava nos livrar da neurose do tempo da sua vinda quando recomendou:
Vigiem!
Se você deseja reconhecer o tempo da sua volta, vigiando pode encontrar:
• Um mundo perturbado
• A violência se alastrando
• Criação gemendo (ONU divulga derretimento recorde de geleiras. Pássaros
em extinção)
• Israel disperso
• Um governo mundial aos poucos se estabelecendo
• Cristianismo apóstata
• Igreja esperançosa
• Um novo desejo de santidade
“Todo aquele está esperando nele, mantém viva a esperança e purifica-se a si mesmo,
como puro ele é” 1 Jo 3.3
A natureza desde sermão é escatológico, foi pregado com a finalidade de nos preparar
para o tempo do fim. E a grande beleza foi não determinar o dia do fim. Jesus com ele
produz uma responsabilidade de estarmos prontos hoje. Qualquer dia e a qualquer hora
pode ser o dia da partida. Quantos estão preparados?
(Marcos 13:26) - E então verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e
glória.
Você está preparado?
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