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O Tempo Favorável 
 

Salmo 69:13 
 

Introdução: no Salmo 69:13 o salmista nos revela três verdades nas quais a nossa alma deve 
se apegar. Nos dias da dificuldade, essas verdades fazem toda diferença. Vejamos então quais 
são essas verdades e o que pode nos impedir de alcançarmos as bênçãos que demandam 
delas. 

 
1. Ele Deus de resposta – em primeiro lugar, no verso 13, o salmista diz: “responde-me, ó Deus, 

pela riqueza da tua graça”. Veja que ele deposita a sua esperança na graça do Senhor, que 
não tem nenhuma obrigação de abençoar, mas abençoa porque é gracioso. Deus responde as 
orações porque Ele é bom e tem prazer em ministrar a sua bênção sobre a vida daqueles que 
o buscam.  
 

2. Ele é Deus de Socorro – em segundo lugar, no mesmo verso 13, o salmista acrescenta: “pela 
tua fidelidade em socorrer”. Ou seja, o socorro divino é resultado da sua fidelidade. Deus não 
vai abandonar os que nele confiam. Porque Ele é fiel, a sua mão se estenderá em favor dos 
seus filhos e os livrará das mãos do inimigo. Creia nisso! A mão poderosa do nosso Deus será 
conosco! 

 
3. Existe um tempo favorável – em terceiro lugar, no início do verso 13, o salmista nos revela 

algo muito importante: “Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a 
minha oração”. Entenda que existe um tempo que nos é favorável; o momento que Deus 
libera o seu favor para nós. É o tempo da oportunidade, do qual Paulo nos fala em 2 Coríntios 
6:2: “Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação; eis, 
agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação”. 

 
Sendo assim, uma pergunta deve ser feita nesse ponto: o que pode nos levar a perder o 
tempo favorável de Deus? Podemos citar pelo menos três fatores que nos roubam o tempo da 
oportunidade. 

 
a) Quando não reconhecemos – o primeiro fator é a nossa falta de percepção espiritual, a falta 

de entendimento do que está acontecendo no mundo do espírito. A Bíblia apresenta duas 
passagens onde Jesus chorou: quando Lázaro morreu, e quando Jerusalém não reconheceu o 
tempo da sua oportunidade (Lc 19.4-44 e Jo 11.35). Entenda isso, a morte de Lázaro fez Jesus 
chorar, mas a falta do reconhecimento do povo de Jerusalém de que ali estava o Messias, 
também levou Jesus às lágrimas. Assim podemos comparar e dizer que perder oportunidades 
é o mesmo que morrer.  
 
Por isso, não podemos andar exclusivamente com o entendimento da mente, mas 
necessitamos da revelação espiritual, da compreensão no espírito. Veja o que Paulo diz: “mas, 
como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração 
humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo 
Espírito; porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus”. (1 
Co 2.9-10). 
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b) Acomodação da alma – outro fator que deve ser considerado, diz respeito à acomodação da 
alma a situação na qual ela se encontra. Muitas pessoas acham que a vida delas não pode ser 
mudada porque sempre viveram daquele modo, ou porque a família sempre foi assim, porque 
o pai, o avô, e os seus antepassados faziam daquele jeito, e, por isso, se submetem às 
imposições da maldição da sua história.  
 
Ao contrário disso, Paulo fala que podemos aproveitar o tempo da oportunidade para mudar 
a nossa história. Em 1 Coríntios 7:21, ele diz: “Foste chamado sendo escravo? Não te 
preocupes com isso; mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade”. Ou seja, 
se surgir a oportunidade de mudar a condição na qual você se encontrava quando chegou a 
Cristo, aproveite e não se acomode.  
 

c) Influência negativa dos que não reconhecem o tempo – outro fator muito comum é 
perdermos o ânimo da mudança por estarmos cercados de pessoas negativas que não 
reconhecem o tempo favorável. Quando Jesus entrou em Jericó, o cego Bartimeu percebeu 
que havia chegado o tempo da sua cura. Entretanto, ao começar a gritar pelo socorro do 
Senhor, muitos queriam impedi-lo de assim fazer, mas ele reconheceu que o tempo dele era 
chegado e só parou de gritar quando Jesus lhe deu atenção (Mc 10.46-50). Portanto, tome 
cuidado, não se associe com aqueles que dizem que não dá, que não tem jeito, e que acabam 
nos influenciando negativamente  

 
Conclusão: Deus quer mudar o curso da sua história, do mesmo modo como mudou a história 
do cego Bartimeu. Quem sabe o seu coração está confuso e dizendo pra você que não dá, que 
é difícil ou impossível. Porém, não tenha medo do fracasso. Hoje o Mestre te chama para lhe 
dar uma nova visão. O tempo da sua oportunidade é chegado!  
 


