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AULA - EBD - 06/10/2019 
Mordomia Cristã - Tempo, Bens e Talentos 
 
Tema: Mordomia do tempo 
Texto base: Efésios 5:15-16 

O que o texto diz 
 

1. Como andai: 
a. Termo grego: peripateo (pron: peripatê); 
b. Significa fazer o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades, viver, regular 

a própria vida, conduzir a si mesmo, comportar-se; 
2. Néscio: 

a. Termo grego: asophos (pron: asopôs); 
b. O prefixo "a" é uma partícula negativa e sophos é sábio ou instruído; 

3. Sábio: 
a. Termo grego: sophos (pron: sopôs); 
b. Sophos é sábio ou instruído; 

4. Remindo: 
a. Termo grego: exagorazo (pron: ekiságorázo); 
b. Significa não estar mais disponível para outro; 

5. Tempo: 
a. Termo grego: kairos (pron: cáirôs); 
b. Significa tempo de uma forma geral, tempo fixo, tempo determinado, tempo oportuno, tempo 

próprio, período limitado de tempo. 
i. Sem contexto divino: 

1. Mateus 12:1 
2. Mateus 14:1 
3. Marcos 11:13 
4. Romanos 8:18 

ii. Com contexto divino: 
1. Mateus 8:29 
2. Romanos 5:6 
3. Romanos 9:9 
4. Marcos 1:15 

c. Outro termo para tempo que também é usado na Bíblia: chronos (pron: crônos). Que 
significa tempo, longo ou curto. 

i. Sem contexto divino: 
1. Mateus 2:7 
2. Mateus 25:19 
3. Marcos 9:21 
4. Lucas 8:2 [havia muito = chronos no sentido de muito tempo] 

ii. Com contexto divino: 
1. João 7:33 
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2. João 12:35 
3. João 14:9 
4. Atos 1:6 [será este o tempo estabelecido pelo Pai para a restauração?] 
5. Atos 1:7 
6. Apocalipse 2:21 

6. Maus [dias]: 
a. Termo grego: poneros (pron: ponirôs); 
b. Significa cheio de trabalhos, aborrecimentos e fadigas [cansaço e esgotamento], doente[ou 

cego], iníquo; 
c. Os dias são maus: A expressão "dias" aqui significa dias de um modo geral; 

7. Tempo em Eclesiastes 3:1 em diante: 
a. Termo hebráico: eth (pron: éti); 
b. Significa tempo de um evento, tempo usual, experiências, ocorrência, ocasião; 

 

Tópicos 
 

1. Partindo do princípio que não podemos voltar no tempo, precisamos melhorar o uso do nosso 
tempo; 

2. O tempo foi criado junto com todas as coisas em Gênesis, pois hoje contamos o tempo a partir do 
movimento dos astros. 

a. A Terra gira em torno do Sol e gira em seu próprio eixo. Esta descoberta tem 450 e foi feita 
por Nicolau Copérnico; 

b. A Terra leva 365 dias e mais aproximadamente 5h48m46 (0,2422 dia) para dar uma volta 
completa em torno do Sol; 

3. Deus criou o mundo usando o verbo "bara - hebraico: ברא", que significa criar [a partir do nada]. 
a. Este verbo só tem Deus como sujeito na Bíblia; 
b. E você acha que Deus não pode provocar sua benção ou milagre a partir do nada? 

4. Para o homem Deus o faz com o verbo "asah - hebraico: עשה", que significa fazer [a partir de algo 
que já existia]. 

5. Nosso tempo de fazer alguma coisa é muito curto para desperdiçar (Tiago 4:14). 
6. Marta e Maria (Lucas 10:38-42): 

a. As duas serviam, mas Maria se senta; 
b. Jesus não se incomoda que Marta prefira as obrigações de serva; 
c. Marta se incomoda com Maria que parou para ouvir e aprender; 
d. Jesus diz que a melhor parte não era só o fazer, mas o sentar para ouvir e aprender; 
e. Durante o dia-a-dia Jesus ensinava pela manhã e orava a noite (Lucas 21:37-38); 
f. Hoje as pessoas estão tão atarefadas e fazendo tantas coisas que não conseguem mais 

parar, sentar, ouvir e aprender de Jesus; 
7. Na passagem Salmos 90:12 Moisés está pedindo a Deus que nos ensine a enumerar ou contar os 

nossos dias, para que saibamos como o aproveitar melhor: 
a. Na verdade todo o Salmo 90 fala sobre dia e tempo. 

8. Na revista está errado ao falar de Atos 1:7 se referindo ao "kairos" como sendo o tempo de Deus, 
pois em Atos 1:7 o termo grego é "chronos", e o termo "kairos" neste texto se refere à tradução 
"épocas" ou "estações". Tomar cuidado com essas confusões de termos. 
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9. O Brasil é o segundo país onde as pessoas gastam mais tempo do dia na internet (cerca de 9:29h) 
no ranking mundial feito no início de 2019: 
 

 
 

10. Nós vamos prestar contas de tudo o que fizemos (1 Coríntios 3:13-14). 
11. Vimos em Lucas 21 (últimos versículos) que o próprio Jesus que dizemos imitar tinha tempo de ir 

ao templo e depois de ir ao monte orar. 
12. Tire tempo para sua família, pois um cristão, obreiro ou ministro com uma família destruída é um 

bom começo para o seu fim (1 Timóteo 3:4-5, 1 Timóteo 3:12). 
 


