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A importância de entendermos 

em que tempo vivemos 

 

Precisamos compreender em que tempo 

vivemos, para nos posicionarmos de acordo com 

a Verdade. A ignorância a respeito desse assunto 

faz com que muitos cristãos vivam debaixo de 

jugos que já foram arrancados por Cristo Jesus. 

Muitos, mesmo que de forma involuntária, 

desprezam a cruz de Cristo e todos os benefícios 

conquistados através do sacrifício perfeito de 

Jesus, simplesmente por falta de conhecimento. 

Por isso, é importantíssimo crescermos em 

conhecimento, mas aqui não falo sobre 

conhecimento teológico apenas, como temos 
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visto nas escolas e faculdades cristãs. Há muito 

conhecimento de regras e linhas teológicas, mas 

pouco conhecimento de Cristo Jesus. E é a 

respeito desse último que me refiro, é em Cristo 

que precisamos crescer. 

 

Está escrito: 

Seu divino poder nos deu tudo de 

que necessitamos para a vida e 

para a piedade, por meio do pleno 

conhecimento daquele que nos 

chamou para a sua própria glória 

e virtude.  

2 Pedro 1:3 NVI 
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Olha que Verdade poderosa, Deus já nos deu 

tudo que necessitamos para a vida e para a 

piedade, mas sabe como acessamos tudo isso? 

Por meio do pleno conhecimento daquele que 

nos chamou, ou seja, através do conhecimento 

completo de Cristo Jesus. 

 

Por isso, precisamos entender em qual tempo 

vivemos. Vamos dividir em três tempos, eles 

podem ser subdivididos, mas creio que o 

importante para nós é conhecermos esses três, 

para nos posicionarmos corretamente no tempo 

de Deus e crescermos como filhos de Deus. 
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1) Tempo da morte: a morte reinou de Adão 

até Moisés. 

Todavia, a morte reinou desde o 

tempo de Adão até o de Moisés, 

mesmo sobre aqueles que não 

cometeram pecado semelhante à 

transgressão de Adão, o qual era 

um tipo daquele que haveria de 

vir.  

Romanos 5:14 NVI 

 

2) Tempo da Lei: a Lei reinou de Moisés até 

João. 

A Lei e os Profetas vigoraram até 

João; desde esse tempo, vem 

sendo anunciado o evangelho do 
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reino de Deus, e todo homem se 

esforça por entrar nele.  

Lucas 16:16 ARA 

 

3) Tempo da Graça e da Verdade: a Graça e a 

Verdade reinam a partir da obra 

consumada de Jesus e por meio de Jesus. 

Porque a lei foi dada por 

intermédio de Moisés; a graça e a 

verdade vieram por meio de Jesus 

Cristo. 

 João 1:17 ARA 
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Nós vivemos após a obra consumada de Jesus, 

portanto nossa fé é em Cristo Jesus e abrange 

tudo que Ele fez e tudo que Ele é.  

A Lei e os profetas dão testemunho da justiça de 

Deus, justiça essa estabelecida por meio de 

Cristo para todo aquele que crê. 

 

Mas agora, sem lei, se manifestou 

a justiça de Deus testemunhada 

pela lei e pelos profetas; justiça de 

Deus mediante a fé em Jesus 

Cristo, para todos [e sobre todos] 

os que creem; porque não há 

distinção.  

Romanos 3:21-22 ARA 
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Em nenhum dos tempos anteriores a Jesus, as 

pessoas desfrutaram completamente dos 

benefícios gerados por meio da morte e 

ressurreição de Jesus Cristo, caso eles tivessem 

recebido todas as promessas sem que Cristo 

precisasse morrer, então teria sido inútil a morte 

e a ressurreição de Jesus.  

 

Não anulo a graça de Deus; pois, 

se a justiça é mediante a lei, 

segue-se que morreu Cristo em 

vão.  

Gálatas 2:21 ARA 
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Então, a Lei opõe-se às promessas 

de Deus? De maneira nenhuma! 

Pois, se tivesse sido dada uma lei 

que pudesse conceder vida, 

certamente a justiça viria da lei. 

Mas a Escritura encerrou tudo 

debaixo do pecado, a fim de que a 

promessa, que é pela fé em Jesus 

Cristo, fosse dada aos que creem. 

Antes que viesse essa fé, 

estávamos sob a custódia da Lei, 

nela encerrados, até que a fé que 

haveria de vir fosse revelada. 

Agora, porém, tendo chegado a fé, 

já não estamos mais sob o 
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controle do tutor. Assim, a Lei foi o 

nosso tutor até Cristo, para que 

fôssemos justificados pela fé. 

Gálatas 3:21-25 NVI 

 

Duas coisas importantes aqui: 

 

1) Antes de Jesus, Israel era o povo escolhido, 

mas Deus sempre foi misericordioso, e todo 

estrangeiro que passasse a crer no Deus de Israel 

era incorporado ao povo. Vemos isso em 

Números 9:14, que relata que se um estrangeiro 

quisesse celebrar a páscoa, ele poderia se unir 

ao povo de Israel e realizar os mesmos ritos, de 

acordo com a lei judaica. 
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2) Jesus veio primeiramente para Israel, por isso 

quando lemos os evangelhos, algumas conversas 

e Palavras de Jesus parecem estranhas para nós, 

mas é porque ele estava falando primeiramente 

para Israel. Por isso quando aquela mulher 

Cananéia chega até Ele (Leia Mateus 15:22-28), a 

frase que ele diz para ela parece chocante: “não 

é certo tirar o pão dos filhos e dá-lo aos 

cachorrinhos”. Mas quando entendemos que Ele 

veio para Israel (porém Israel o rejeitou), 

compreendemos as colocações de Jesus. Por 

causa da rejeição deles, é que nós, que não 

somos Israelitas, fomos enxertados. Vale lembrar 

aqui as palavras do apóstolo Paulo: Novamente 

pergunto: Acaso tropeçaram para que ficassem 
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caídos? De maneira nenhuma! Ao contrário, por 

causa da transgressão deles, veio salvação para 

os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas, 

se a transgressão deles significa riqueza para o 

mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, 

quanto mais significará a sua plenitude! 

(Romanos 11:11-12) Por isso, não é motivo de 

vangloria para nós a rejeição de Israel, não 

podemos nos orgulhar achando que somos 

melhores que eles, porque está escrito, o 

endurecimento de Israel é em parte, até que 

chegue a plenitude dos gentios, e então TODO 

Israel será salvo. 
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Irmãos, não quero que ignorem 

este mistério, para que não se 

tornem presunçosos: Israel 

experimentou um endurecimento 

em parte, até que chegue a 

plenitude dos gentios. E assim 

todo o Israel será salvo, como está 

escrito: “Virá de Sião o redentor 

que desviará de Jacó a impiedade. 

E esta é a minha aliança com eles 

quando eu remover os seus 

pecados”. Quanto ao evangelho, 

eles são inimigos por causa de 

vocês; mas, quanto à eleição, são 

amados por causa dos patriarcas, 

pois os dons e o chamado de Deus 

são irrevogáveis.  

Romanos 11:25-29 
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Tendo esse entendimento, nós podemos 

compreender algumas coisas: 

 

1) Nós somos os gentios que foram enxertados 

na videira verdadeira. 

 

2) Nós não vivemos debaixo da Lei de Moisés, 

mas vivemos por meio da Graça e da Verdade, 

que são provenientes da Vida de Cristo. 

 

3) O mistério que estava oculto foi revelado 

através da vida e do ministério do apóstolo 

Paulo, e esse mistério que ninguém sabia até 

então, era que o Evangelho também foi 

destinado para os gentios, para que eles 
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cressem, recebessem a vida de Cristo e então 

Cristo em nós se tornasse a esperança da glória. 

(O mistério que esteve oculto durante épocas e 

gerações, mas que agora foi manifestado a seus 

santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os 

gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é 

Cristo em vocês, a esperança da glória. 

Colossenses 1:26-27) 

 

4) Todo aquele que crê em Jesus recebe uma 

NOVA VIDA, mas essa nova vida só existe porque 

está unida à Vida de Cristo, portanto, todo 

aquele que nasceu de novo precisa considerar 

essa verdade: Só existe vida por meio da Vida 

de Cristo. Por isso a Palavra declara que o 
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Espírito Santo testifica ao nosso espírito que 

somos filhos de Deus, e se somos filhos também 

somos herdeiros. (Leia Romanos 8:16-17) 

Sendo assim, como igreja precisamos crescer no 

conhecimento de Cristo Jesus, afinal Ele é a 

nossa vida. Somos o corpo de Cristo, ou seja, a 

extensão Dele. Veja o que está escrito: 

 

Essas coisas são sombras do que 

haveria de vir; a realidade, porém, 

encontra-se em Cristo. 

Colossenses 2:17 

 

Portanto, já que vocês 

ressuscitaram com Cristo, 
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procurem as coisas que são do 

alto, onde Cristo está assentado à 

direita de Deus. Mantenham o 

pensamento nas coisas do alto, e 

não nas coisas terrenas. Pois 

vocês morreram, e agora a sua 

vida está escondida com Cristo 

em Deus. Quando Cristo, que é a 

sua vida, for manifestado, então 

vocês também serão manifestados 

com ele em glória.  

Colossenses 3:1-4 

 

Portanto, chegou o tempo de pararmos de viver 

como se Jesus Cristo ainda não tivesse realizado 
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sua obra perfeita. Não estamos debaixo da Lei, 

não estamos debaixo do domínio do pecado que 

leva à morte, o tempo em que vivemos é o 

reinado da graça e da verdade, nosso reino 

mudou, nossa vida mudou, nossa posição 

mudou. Não somos mais pecadores, agora 

somos justos, por causa de Jesus e por 

intermédio Dele. Por isso muitos conceitos da 

nova aliança são diferentes dos conceitos da 

velha aliança. Até porque, como está escrito, se 

há mudança de sacerdócio é necessário que haja 

mudança de lei (Leia Hebreus 7:11-12). Hoje, na 

nova aliança, temos o ESPÍRITO SANTO em nós, 

ou seja, o Espírito de Cristo em nós, pois Ele é 

quem nos dá a vida, e Ele mesmo nos ensina e 
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nos guia em toda a verdade. Deus nos deixou a 

sua Palavra Escrita e o Seu Espírito em nós, não 

precisamos de um tutor que nos diga o tempo 

todo o que fazer. Veja bem, não estou 

desmerecendo os chamados ministeriais, jamais 

faria isso, até porque faço parte deles e sei o 

quanto eles são importantíssimos e 

imprescindíveis para que a igreja chegue ao 

pleno conhecimento de Cristo e à estatura de 

homem perfeito. Está escrito: 

E ele designou alguns para 

apóstolos, outros para profetas, 

outros para evangelistas, e outros 

para pastores e mestres, com o 

fim de preparar os santos para a 

obra do ministério, para que o 
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corpo de Cristo seja edificado, até 

que todos alcancemos a unidade 

da fé e do conhecimento do Filho 

de Deus, e cheguemos à 

maturidade, atingindo a medida 

da plenitude de Cristo. O propósito 

é que não sejamos mais como 

crianças, levados de um lado para 

outro pelas ondas, nem jogados 

para cá e para lá por todo vento 

de doutrina e pela astúcia e 

esperteza de homens que induzem 

ao erro. Antes, seguindo a verdade 

em amor, cresçamos em tudo 

naquele que é a cabeça, Cristo.  

Efésios 4:11-15 
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Nós, que somos ministros, precisamos ensinar e 

incentivar as pessoas a se relacionarem com a 

Palavra de Deus, sabendo sempre que vivemos 

no pós cruz. Não fomos chamados para sermos 

gurus gospel e nem tutores de criancinhas, mas 

para ajudarmos e ensinarmos a igreja a crescer 

no entendimento de quem é e por meio de 

quem vive. Por isso é tão importante 

discernirmos o tempo em que vivemos, pois 

tendo esse entendimento podemos descartar 

muitos ensinos falsos. Alguns desprezam a 

totalidade do sacrifício de Jesus Cristo e ainda 

vivem como se a cruz não tivesse existido, outros 

misturam a velha aliança com a nova aliança, 

ainda outros tentam viver o judaísmo... Sabendo 
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que estamos debaixo da nova aliança, 

estabelecida por meio de Cristo Jesus, tendo 

como base a graça e a verdade, podemos viver a 

partir de Cristo. Sendo assim, precisamos crescer 

no conhecimento de Cristo Jesus, dessa forma 

nos tornamos capazes de acessar tudo que já 

está disponível para nós, conforme o versículo 

de 2 Pedro, o mesmo que iniciamos esse estudo. 

 

Minha oração é que os olhos do nosso coração 

sejam iluminados, nosso entendimento seja 

aberto e que nós cresçamos no conhecimento de 

Cristo Jesus, assim avancemos e acessemos tudo 

que está disponível por meio da vida de Cristo.  
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No amor de Cristo Jesus,  

 

Katiany Lins 

 

 

 

 

Adendo: 

 
 

 

2 Pedro 1:3 

Romanos 5:14 

Lucas 16:16 

João 1:17 

Romanos 3:21-22 

Gálatas 2:21 

Gálatas 3:21-25 

Números 9:14 

Mateus 15:22-28 

Romanos 11:11-12 

Romanos 11:25-29 

Colossenses 1:26-27 

Romanos 8:16-17 

Colossenses 2:17 

Colossenses 3:1-4 

Hebreus 7:11-12 

Efésios 4:11-15 

 

Sugiro que você leia e estude todos os textos citados nesse estudo. 

Seguem as referências utilizadas: 
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Esse material foi produzido pelo Ministério Vida, com autoria de 

Katiany Lins. 

Não tem fins lucrativos, por isso é vedada a venda do mesmo. 

É liberado para distribuição e uso de forma gratuita, pedimos 

apenas que respeitem os créditos, mantendo a autoria. 

O Ministério Vida disponibiliza esse material gratuitamente 

através do site: 

www.ministeriovidacwb.com 
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