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LIÇÃO 5 – CONCEITOS: TEMPO  

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 4, apresentamos as definições do conceito de ‘história’. 

b) Objetivo: definir e aplicar o conceito de ‘tempo’. 

c) Problemas: Como falar do último tempo ou tempo do fim? Último em relação a quem? Quando 

virá o fim? No sentido cristão, Jesus inaugurou o tempo do fim-destino: “Eu sou o fim.”   

d) Delimitações:  

i) Teologia: abordar o tema do tempo pelo viés teológico, deixando de fora as noções filosóficas e 

físico-astronômicas do tempo;   

ii) Humano: abordar o tema no que tange à experiencia humana, deixando fora a questão do tempo 

em relação a Deus, quanto a eternidade ou infinidade. 

2) TEMPO: CONCEITO MODERNO  

a) Tempo linear: passado (história), presente (dimensão mais importante) e futuro (projeção);  

b) Figura: o tempo é como as folhas de um caderno; as folhas anteriores estão preenchidas e as 

folhas seguintes estão em branco para serem preenchidas com os eventos e ações dos seres 

humanos; o tempo existe como grandeza própria, cabendo as pessoas usá-lo como quiserem;   

c) Tempo insuficiente: as pessoas modernas têm ações e eventos demais para preencher o tempo 

disponível; “dia de 25 horas”; apressar o tempo; “a pressa não é do diabo; ela é o diabo” (C. Jung).  

d) Monetização do tempo: ‘time is money’, aforismo derivado do livro Conselhos a um jovem 

empreendedor, de Benjamin Franklin, o pai do “american way of life”; o tempo como commoditie.  

3) TEMPO: CONCEITO HEBRAICO 

a) Conceito: o tempo reflete a ordem de Deus sobre a natureza; o relato da criação fala em séries 

de ‘tarde e manhã’; Deus criou o sol e a lua para governar o dia e a noite.  

b) Termos mais usados: 

i) ‘êt (=kairós): principal palavra hebraica para tempo; “momento”, “período” (Ec 3.1-8); “Tudo 

fez formoso em seu tempo; também pós o mundo no coração do homem, sem que este possa 

descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim” (Ec 3.11); estações (Gn 8.22; Mq 5.2). 

ii) Princípio e fim: o princípio do tempo (be reshit, Gn 1.1), antes e após o qual apenas Deus é; o 

fim não é o retorno ao princípio, mas o início de algo novo; não há retorno, mas avanço no tempo. 

c) Considerações:  

i) Abstrato e concreto: não existe tempo abstrato, mas “tempo preenchido” com eventos; não 

existe um acontecimento sem seu tempo, nem um tempo sem seu acontecimento (Von Radi); 

ii) História e tempo: o tempo era sempre ligado aos atos interventores de Deus na história; o uso 

de ‘cronos’ na LXX é raro (100 vezes; c/c ‘kairós’, 300 vezes). 

4) TEMPO: CONCEITO GREGO 

a) Mitologia:  

i) Chronos: devorava seus filhos para evitar perder o trono, mas Zeus escapou e o derrotou;  

ii) Kairós: filho de Zeus, rápido, pés alados, sempre nu, com apenas um tufo de cabelo na testa.   

b) Filosofia:  

i) Chronos: tempo sequencial (quantitativo), objetivo;  

ii) Kairós: tempo oportuno (qualitativo), determinado pelo conteúdo; “dia D” (Cullmannii); tempo 

ótimo; “o bem no tempo”, “o tempo liberto da necessidade”, “o tempo gerador da temporalidade” 

(Aristótelesiii); tempo subjetivo, agir proveitoso e pensar inteligente do humano. 

c) Considerações: as palavras gregas, embora derivadas da mitologia grega, traduzem, de fato, a 

concepção hebraica; no NT, os termos assumem uma concepção teológica — tempo de Deus.  
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5) TEMPO: CONCEITO TEOLÓGICO  

a) Tempo: o kairós passa a ser definido pela ação salvadora de Deus;  

i) Pedro: “[os profetas] investigando, atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias 

oportunas [kairós], indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão 

testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam” (1.11). 

ii) Jesus:  

(1) Nascimento: “plenitude [plērōma] do tempo [chronos]” (G 4.4); o cronos completo. 

(2) Pregação: “O tempo [kairós] está cumprido [pleroō] e o reino de Deus está perto” (Mc 1.15);  

(3) Pergunta dos discípulos: “Senhor, será este o tempo [chronos]...?  

(4) Resposta de Jesus: “não lhes compete saber tempos [chronos] ou épocas [kairós] que Deus 

reservou para sua própria autoridade [exousia], mas vocês receberão poder [dunamis]” (At 1.7-8).  

iii) Paulo: “relativamente aos tempos [chronos] ou épocas [kairós]... pois o dia do Senhor vem 

como ladrão de noite” (1Ts 5.1);  

iv) João: “pois o tempo [kairós] está próximo” (Ap. 1.3; 22.10); “Chegou [...] o tempo 

determinado [kairós] para serem julgados os mortos” (Ap 11.18); 

b) Percepção:  

i) Mt 16.3: “não podem discernir os sinais [semeion] dos tempos [kairós]?”  

ii) Jo 4.35: “Vocês não dizem que ainda há quatro meses até à ceifa? Eu, porém, lhes digo: ergam 

os olhos e vejam os campos, pois já branquejam para a ceifa”.  

iii) Lc 19.44: “porque [Jerusalém] não reconheceu a oportunidade [kairós] da sua visitação.”   

iv) Ef 5.16: “remindo [exagorazo = comprando de volta] o tempo [kairós].” (c/c Gl 6.10; Cl 4.5). 

c) Hoje: o livro de Hebreus usa a palavra “Hoje” (gr. semeron) com sentido salvífico: “durante o 

tempo que se chama Hoje” (3.13); “Determina certo dia, Hoje, falando por meio de Davi: ‘Hoje, se 

ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações’.” (4.7; cf. 3.7, 15);   

d) Proposta: tempo messiânico, o kairós da salvação 

i) 1 Co 7.29ss: “o tempo [kairós] se abrevia [sustello= “se contrai”], por isso, “no tempo que resta” 

os cristãos devem viver “como se”, ou seja, vivendo na história com a visão do kairós (c/c Ap 1.3).  

ii) 2 Ts 2.6: enigma — “o que o detém [katechón]” ou “retém” a chegada do ‘iníquo’ [anomos];  

e) Considerações: Deus abrevia ou ‘retarda’ o tempo, o kairós; os gestos messiânicos removem o 

que detém a chegada do Messias; os justos antecipam o kairós, vivendo desde já, por antecipação, 

‘como se’ o reino de Deus ‘está entre vocês’.  

6) TEMPO: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

a) Cristãos x gregos: “Os gregos não podem conceber que a libertação derive de um ato de Deus 

realizado na história temporal. Para eles, a libertação reside no fato de partirmos de nossa existência 

aqui embaixo, ligada ao ciclo do tempo, para o além, subtraído do tempo e sempre acessível. A 

representação grega da felicidade é, portanto, espacial, definida pela oposição entre o ‘aqui 

embaixo’ e o ‘além’; não é temporária, definida pela oposição entre o ‘presente’ e o ‘futuro’. Não 

poderia ser determinado pelo tempo uma vez que é concebido como um círculo.” (Cullmanniv). 

b) Tempo cronos: os cristãos não são voltados para o passado glorioso para o qual desejam voltar; 

mas são impelidos pela ‘memória’ da fé, avançam para o futuro da ‘promessa’ de Jesus. 

c) Tempo kairós: o tempo não é uma linha reta disponível, mas o âmbito da manifestação de Deus, 

do nosso encontro com Deus e do nosso serviço ‘oportuno’: “os campos estão brancos” (Jo 4).  

d) Cristão x tempo: mudança radical na relação com o tempo; ser livre da morte (o cronos que 

devora) implica viver o “tempo que resta” de modo kairológico, não fugindo da história, mas 

realizando-a na esperança, segundo a vontade de Deus; a imitação de Cristo cria oportunidades. 

7) PARA REFLETIR  
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