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Há hora
para tudo!

Esses dias, �vemos como avôs, uma 
experiência única com nossa ne�nha. Ela 
brincava no parquinho quando uma garo�nha 
pegou emprestado sua boneca, brincou com 
sua boneca, mas quando estava na hora de 
irmos embora, nossa neta, pediu a boneca para 
a garo�nha, em seguida a garo�nha começou a 
chorar, por ter que devolver a boneca. Quando 
minha neta de 3 anos lança essa: “tem hora 
para tudo!”. Como avôs, �vemos que segurar o 
riso, por essa frase... Mas de fato há hora para 
todas as coisas.

Quando olhamos para Neemias no 
capítulo 8, após a reconstrução dos muros 
(segurança �sica da cidade de Jerusalém 
restabelecida), era hora de começar a leitura 
das Escrituras, pois fazia um bom tempo que o 
povo não �nha um contato com a Palavra de 
Deus.

A sede de ouvir as Escrituras era tão 
grande que: “Esdras leu o livro em voz alta, 
diante da praça que fica em frente ao Portão 
das Águas, desde o amanhecer até o meio-dia, 
na presença dos homens, das mulheres e dos 
que podiam entender. E todo o povo tinha os 
ouvidos atentos ao Livro da Lei. Ne 8.3

Ficaram desde amanhecer até o meio do 
dia, estavam atentos a leitura... Mas o efeito da 

palavra de Deus causou choro, pois precisariam 
mudar em suas vidas e algumas prá�cas em 
suas vidas.  Houve uma orientação da 
liderança, mais ou mesmo assim: Há hora para 
tudo! Agora não é hora de chorar...

9Neemias, que era o governador, e Esdras, 
sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam 
o povo disseram a todos: — Este dia é 
consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso 
vocês não devem prantear nem chorar. Porque 
todo o povo chorava, ouvindo as palavras da 
Lei.10 Então lhes disse: — Vão para casa, 
comam e bebam o que tiverem de melhor. E 
mandem porções aos que não têm nada 
preparado para si. Porque este dia é 
consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não 
fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a 
força de vocês. 11Os levitas tranquilizaram 
todo o povo, dizendo: — Acalmem-se, porque 
este dia é santo. Não fiquem tristes. Ne8.

Naquele momento era hora de alegria, 
pois a força que eles precisariam era do Senhor. 
Qual é o momento que você tem passado em 
sua vida? Será que agora não é a hora de se 
alegrar com o que o Senhor tem disponibilizado 
para sua vida? Desfrute de um tempo de leitura 
das Escrituras, mas também se alegre no 
Senhor, pois Ele é a nossa força.


