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“A distinção entre passado, presente e futuro é uma ilusão, 

embora persistente”.  – Albert Einstein. 

 

Passado, presente e futuro. O primeiro e o terceiro não existem, 

ao menos com autonomia; o presente, o único a existir de fato em face dos dois 

anteriores, é nossa real realidade no tempo. O tempo é a medida do hoje, presente, e 

fora dele, do tempo, será o sempre. Na verdade tudo é e acontece no presente, o que 

se denomina passado e futuro, não se referem à outra coisa que não o próprio 

presente, cada qual, entretanto, com suas características peculiares. Vivemos no 

presente, presos no tempo, e nunca no passado ou no futuro. Ambos, como dito, 

simplesmente não existem.  

 

Diferença há, no entanto, apenas para fins de entendimento, 

compreensão, situação e de comunicação. Assim é que o presente realizado é dito 

como sendo passado, mas o certo seria dizer presente exaurido. Porque aquilo que 

foi feito, não foi feito no passado, mas no presente. O futuro é, por sua vez, algo 

mais fácil de ser explicado, pois aquilo que se intenta fazer, ou que se espera, não foi 

ainda realizado ou está por se concretizar. Logo, se não faz parte do presente, então 

não existe. Como bem se vê, não fazemos nada no passado, tampouco no futuro, mas 

tudo, sem exceções, no presente. 

 

Um bom exemplo tirado da Palavra de Deus, sob o título A 

falibilidade dos projetos humanos, bem nos ensina a viver o presente, uma vez que 

nele (e só nele) estamos: “E agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos a tal 

cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que 

acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e 

logo desvanece. Em lugar disso, devíeis dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e 

faremos isto ou aquilo. Vós vos jactais das vossas presunções. Ora, toda jactância tal 

como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, 

comete pecado” (Tg. 4: 13 a 17). 

 

A vida como a conhecemos e vemos, na carne, pode ser definida 

como o lapso temporal em que nós fazemos uma série de escolhas e tomamos 

inúmeras decisões. Nossas inclinações, ações e omissões, realizadas todas no 

presente e dentro do tempo, ditarão nossa condição na eternidade, nosso presente 

fora do tempo. Como o “já feito”, o “fazendo” e o “por fazer” são aglutinados todos 

no presente, inevitavelmente, assim também nossa história é uma sucessão de atos 

realizados num dado momento de presença e consciência, e no fim agregados para o 

Dia do Senhor.   

 

“Mas, amados, não ignoreis uma coisa: que um dia para o Senhor 

é como mil anos, e mil anos como um dia” (1 Pe. 3: 8). Deus está fora do tempo. 



 

 

Deus está sempre no hoje, no agora. O tempo foi feito para nós, seres humanos. Nós 

somos criação de Deus, que também criou o tempo. Deus trabalha e age no tempo. E 

o tempo é semelhante a uma prisão. Nossa cela, nosso corpo. Nós, os “condenados”, 

cumprimos uma pena, cujos dias, meses e anos não temos conta, apenas seguimos 

adiante... Por isso diz o salmista: “Ensina-nos (Senhor) a contar os nossos dias de tal 

maneira que alcancemos coração sábio” (Sl. 90: 12). 

 

Os gregos sabiam bem como distinguir o significado do 

“tempo”, tendo em vista a perspectiva de Deus e dos homens. De fato, eles tinham 

duas palavras para defini-lo, com sentidos diversos. O tempo em que vive a 

humanidade, para eles, se denominava kronos, enquanto que o tempo em que Deus 

habita era indicado pela palavra kairós. Duas situações bastante distintas, 

inconfundíveis. A principal diferença: a primeira indica duração limitada (finita), 

enquanto que a segunda traz em si a compreensão da eternidade, do infinito; kronos 

se refere ao tempo dos homens, kairós se refere ao tempo de Deus. Em nossa língua, 

entretanto, uma mesma palavra, “tempo”, se presta a designar ambas as situações, 

sem distingui-las a contento. Fiquemos, pois, à vista disso, com a sábia distinção dos 

gregos, que melhor explica a realidade.    

 
O mais importante, porém, à vista do exposto, será nossa condição 

fora do tempo, que, como dito, depende de nossa condição dentro do tempo. O apóstolo 

Paulo via o Alvo com muita clareza, pois disse: “A minha ardente expectativa e 

esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre, 

Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois pra mim o 

viver é Cristo e o morrer é ganho” (Fp. 1: 20 e 21). Que declaração é essa, senão que 

Paulo gostaria de sair do tempo? Pois que a morte é a saída do tempo e a libertação de 

nossa “prisão”. E quem vive fora do tempo senão Deus? Onde está Jesus? Não está Ele 

à destra do Pai? Paulo queria estar com Cristo. 

 

Assim também nós, igualmente, queremos estar com Cristo. Se 

nessa vida estamos em Cristo, certamente que na eternidade estaremos com Cristo. 

“Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de 

incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os 

dias, durante o tempo que se chama Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo 

engano do pecado” (Hb. 3: 12 e 13). Hoje. Presente. Sempre. 

 

Sabemos, pois, que a vida, presa que está no tempo, é efêmera, 

transitória. Devemos sim lutar por certo espaço enquanto na carne, mas que isso jamais 

tire nossa presença de espírito e interesse pelas coisas de Deus, que são, de fato, as mais 

importantes. Pois veja que se somos peregrinos (e todos somos), de que adianta juntar 

bens nessa Terra, pensando no “futuro”? Na verdade o homem luta para melhorar seu 

presente, e nesse foco e intento, os anos passam rapidamente, se gasta força e se perde o 

vigor, muitas vezes sem que Cristo tenha tido lugar nessa vida. 

 

E morrer sem Jesus é triste, sério e definitivo. Sela o destino do 

homem, eternidade afora, para sempre, e o condena a ficar afastado de Deus. 



 

 

Certamente que não queremos isso para nós, nem pra ninguém, mas precisamos nos 

esforçar, cada qual com suas mazelas, e, podendo, todos com as de todos, para que 

muitos sejam resgatados e tenham a chance de uma vida melhor, caminhando lado a 

lado com o Pai. Porém, mais do que tudo, trata-se da salvação da alma, o bem mais caro 

que um ser humano pode ter nessa vida. Nada se compara a isso. 

 

Alguns, porém, buscam a Cristo pensando nas vantagens que 

podem obter nessa vida. É meio contraditório até, porque acreditam que andar com 

Jesus pode realmente melhorar suas vidas, mas esperam apenas conseguir coisas úteis 

para a temporada terrena. Não refletem a respeito “do presente fora do tempo”. A 

Palavra de Deus assim adverte a essas pessoas: “Se esperarmos em Cristo só nessa vida, 

somos os mais infelizes de todos os homens” (1 Co. 15: 19). Disso se extrai uma 

conclusão lógica: viver na multidão, na Terra, é uma realidade cuja escolha ou controle 

nos escapa, sendo impossível mesmo de ser diferente, mas se nossos corações estiverem 

voltados para o Céu, tudo irá bem.     

  

Assim é que o viver no presente é nossa condição de existência no 

tempo. Não há outro estado ou possibilidade. Contudo, viver em Jesus Cristo pressupõe 

duas situações maravilhosas. A primeira é o perdão de nossos pecados. Deus não se 

lembra de nossas transgressões. O Senhor “apaga” nosso passado. “E a vós outros que 

estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou 

juntamente com ele (Deus), perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o 

escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, 

tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz” (Cl. 2: 13 e 14).   

 

A segunda situação maravilhosa é a certeza de que, se entregarmos 

nossas vidas nas mãos do Senhor, então todos nós podemos descansar Nele. “Portanto, 

não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. 

Basta a cada dia o seu mal” (Mt. 6: 34). E o melhor a fazer, em vista disso tudo: “Confia 

no Senhor e faze o bem; habita na terra, e vive tranqüilo. Deleita-te no Senhor, e ele te 

concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e 

ele tudo fará” (Sl. 37: 3 a 5). 

 

Logo, sem perder de vista a reflexão acima exposta, se o “passado” 

foi esquecido (exaurido), e o “futuro” está nas mãos do Senhor, vivamos, pois, tão 

somente o presente. Vivamos no Hoje, com fé, caminhando para o Sempre. Deixemos 

de lado a preocupação com o tempo, pois fomos criados e destinados para passar a 

eternidade com Deus. E, por fim, não se perca de vista, nunca, Aquele que nos mantém 

seguros, pois é Nele que nós estamos amparados. E dizem as Escrituras sobre Ele: 

“Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente” (Hb. 13: 8). Presente. Hoje. 

Confiável. E para sempre. Amém. 
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