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O princípio da margem 
 A margem neste contexto significa um espaço entre o limite saudável e o ponto crítico que podemos 
atingir em alguns momentos de nossas vidas. Aquela faixa onde todos nós caminhamos uma vez ou outra por 
um determinado tempo, mas que não é confortável e nem segura para nós. Portanto, queremos sair dela o 
quanto antes possível e retornar à nossa zona de segurança, não necessariamente nossa zona de conforto. 

Existem pessoas que gostam de viver a vida no limite. Elas aprenderam a viver assim desde pequenas 
e depois de adultas continuam vivendo assim. Não vamos debater sobre as vantagens ou prejuízos que este 
estilo de vida pode oferecer, mas vamos refletir um pouco sobre um estilo de vida que atualmente poderia se 
chamar de um estilo de vida alternativo, mas que, na verdade é a forma mais parecida com o estilo de vida 
escolhido por Jesus. Jesus nunca faltou a um compromisso por causa de um problema com a sua agenda ou 
deixou de fazer qualquer coisa por falta de tempo ou recursos porque ele vivia sua vida observando o princípio 
que chamaremos de margem. 

 Jesus nunca esteve cansado demais mesmo que para isso ele tivesse que dormir em um barquinho 
agitado e inundado pelas águas durante uma tempestade, Mateus 8.24. Isso não quer dizer que Jesus usava de 
seu poder divino para multiplicar seu tempo ou seus recursos, muito pelo contrário, ele os usava de uma forma 
consciente, com sabedoria e por isso sempre tinha tempo. Nunca lhe faltou recurso, mesmo ele dependendo 
da ajuda de pessoas generosas que o acompanhavam e contribuíam para que pudesse realizar seu ministério 
como podemos ver nos evangelhos de Lucas 8.1-3 e João 12.6, Jo 13.29a. Se houver qualquer semelhança 
entre você e seu ministério e Jesus com ministério dele, não será mera coincidência. 

 De uma forma simplista podemos pensar que Jesus sempre tinha tudo que queria, mas o fato é que ele 
administrava bem seu tempo e seus recursos. Jesus tinha tempo para ficar a sós com o Pai, para os apóstolos, 
para os demais discípulos e para as pessoas que o procuravam, tinha tempo também para as crianças. E, 
adivinhe, o dia dele tinha apenas 24 horas da mesma forma que o nosso dia tem. Este mesmo princípio deve 
ser aplicado aos nossos recursos financeiros. Como discípulos de Jesus. nós precisamos aprender um pouco 
mais sobre como Jesus administrava seu tempo e seus recursos financeiros. Vamos refletir um pouco sobre a 
margem como como um conceito, uma forma mais balanceada de administrar nosso tempo e nosso dinheiro.
  

³0DUJHP� p� XP� FRQFHLWR� SRGHURVR. Margem cria oportunidades. Para os negócios, margem é uma das 
prioridades mais altas. Nos negócios, margem gera lucros. Na família, margem gera memórias. Nas finanças 
pessoais, margem gera generosidade. Em nossos relacionamentos, margem gera significância e impacto. Em 
nossas vidas, de maneira geral, margem gera opções. Opções de perseguir sonhos, pensar, orar, relaxar, 
PHGLWDU��DVVLPLODU��FUHVFHU�H�ILQDOPHQWH��YLYHU�PDLV�SOHQDPHQWH�´��%UDG�/RPHQLF� 

 Como podemos ver, margem é algo importante demais para que tenhamos uma vida repleta de sentido, 
propósito e oportunidades. Em Eclesiastes 3.1 diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada 
propósito debaixo do céu, e nós sabemos que isto é verdade.  O segredo aqui é saber quando o tempo de cada 
ocasião ou propósito terminou, já é suficiente, já basta.  

Existe ocasião para carregar pedras, mas não é para carregar pedras o tempo todo. Chega um momento 
que não precisamos mais carregar pedras, mas temos a oportunidade de descansarmos ou fazermos outra coisa 
qualquer. Cada ocasião tem seu tempo e sua medida certa. É importante que tenhamos isso bem claro em 
nossa mente. Precisamos aprender administrar nosso tempo e nossos recursos. Uma boa administração de 
nosso tempo e de nossos recursos nos livrará de muito estresse, de ansiedade e nos permitirá manter uma 
margem de proteção que nós proporcionará uma melhor qualidade de vida física, emocional e espiritual. 

Não devemos nos comprometer além dos nossos limites. Jesus tinha isso bem claro e definido em sua 
mente. Vejamos agora alguns exemplos de como Jesus administrava seu tempo: 
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Margem para conversar com o Pai 

³Mas Jesus retirava-VH�SDUD�OXJDUHV�VROLWiULRV��H�RUDYD�´ Lucas 5:16 

Não temos relato na Bíblia de Jesus sendo interrompido durante seu tempo de oração. Isto deveria ser 
sagrado para ele. Portanto, deveria ser planejado por ele e todos deveriam saber sobre a importância deste  

momento para ele.  

Margem para descanso 

³2V�DSyVWRORV�UHXQLUDP-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente 
indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: "Venham comigo para um lugar 
deserto e descansem um pouco".  Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto�´�Marcos 6:30-
32  

Jesus sabia que as pessoas não os deixariam descansar por isso os levou para um lugar deserto. É muito 
importante que nós nos retiremos de nossos afazeres quando estivemos nos sentindo cansados, esgotados para 
que possamos descansar e repor nossas energias e encher nosso tanque emocional. Mas, para fazermos isso, 
nós precisamos desenvolver um senso crítico e constantemente nos autoavaliarmos física, mental e 
espiritualmente. Isso demanda autoconhecimento, atenção plena e cuidado pessoal. Paulo disse a Timóteo 
³atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, pois, fazendo isto, você salvará tanto a si mesmo quanto 
DVR�TXH�R�RXYHP´ 1 Tm 4.16 NVI. Algumas vezes cuidamos integralmente da doutrina e esquecemos de nós 
mesmos e quando percebemos nossa vida está desequilibrada. E assim, perdemos nossa própria salvação e 
nem ajudamos pessoa alguma a ser salva e todo trabalho e esforço será perdido. 

Margem para imprevistos 

 Sabemos que nada que fizermos, planejamento, estratégia de prevenção poderá nos livrar do dia mau, 
pois a Bíblia diz que ³... ninguém sabe quando virá a sua hora: Assim como os peixes são apanhados numa 
rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça 
que caem inesperadamente sobre eles�´�Eclesiastes 9.12  

 Em casos como estes precisamos confiar em Deus crendo que em tudo ele trabalha para bem daqueles 
que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito e que ele há de concluir a obra que começou 
em nós até o dia de Cristo Jesus, Rm 8.28 e Fp 1.6.  

 Então, precisamos entender que confiar e depender de Deus é sempre a coisa certa a se fazer, mas 
embora a margem não seja uma garantia de que você não terá problemas, ela certamente nos livrará de muitos 
deles. 

Margem para cuidar da família 

 Um equívoco muito comum cometido pelos obreiros em tempo integral, por presbíteros e pastores é 
quando pensam que enquanto eles estão cuidando do rebanho de Deus, Deus estará cuidado de suas famílias. 
É verdade que Deus está cuidando de todos os seus filhos sobre a terra, mas existem muitas coisas no cuidado 
de uma família que Deus nos incumbiu de fazer. Como pais é nosso dever cuidar de nossas famílias, pois ele 
mesmo diz que isso é nossa responsabilidade como o apóstolo Paulo disse ³se alguém não cuida de seus 
SDUHQWHV��H�HVSHFLDOPHQWH�GRV�GH�VXD�SUySULD�IDPtOLD��QHJRX�D�Ip�H�p�SLRU�TXH�XP�GHVFUHQWH�´�1 Timóteo 5:8 

 Então, não importa quanto trabalho você tenha, quantos chamados você tenha que atender, é muito 
importante que você crie tempo em sua agenda para cuidar de sua família. Eu sei que falar é mais fácil que 
fazer, pois já me incorri neste erro algumas vezes, mas é necessário encontrar tempo para isso, pois afinal, 
se você não cuida dos de sua própria casa do que adianta a sua fé quando a Bíblia diz que você está agindo 
pior do que aquele que não crê? 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/5/16+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/6/30-32+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/6/30-32+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ec/9/12+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/5/8+
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Saiba quando e como dizer não 

$�SDODYUD�³QmR´�UHSUHVHQWD�XP�GRV�OLPLWHV�PDLV�EiVLFRV�H�QHFHVViULRV�GD�YLGD��(OD�PDQWHP�DV�FRLVDV��
os hobbies, os trabalhos e os relacionamentos nos seus devidos lugares. Saber dizer ³QmR´� TXDQGR� IRU�
apropriado significa que você tem somente um Deus e que sua submissão é somente a Ele e não a isto ou 
aquilo. 

Podemos imaginar que como enviado de Deus para salvar a humanidade tudo que Jesus desejava era 
uma multidão para ouvir suas pregações e seus ensinos. No entanto, em um dos momentos em que o 
ministério de Jesus estava decolando, Jesus teve a perspicácia e o discernimento para ver que aquilo não era 
bom. 

³6DEHQGR� -HVXV� TXH� SUHWHQGLDP� SURFODPi-lo rei à força, retirou-se novamente soziQKR� SDUD� R� PRQWH�´� 
João 6:15  

A nossa vaidade pode ser nossa maior inimiga. Ela nos faz pensar que tudo depende da nossa 
presença, da nossa autorização e do nosso envolvimento. Quando percebemos nos encontramos exaustos, 
com mais atribuições do que podemos executar, deprimidos, sem saúde e sem alegria de viver e desta forma 
acabamos atrapalhando a obra de Deus. Paulo nos dá um bom conselho para evitar que isto aconteça conosco 
em 5RPDQRV������� ³ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter; mas, pelo 
contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu �´ Pensar 
mais de si mesmo do que convêm é orgulho e o orgulho nos coloca em um uma condição de obstrução e 
oposição à Deus. Isso causa a nossa própria destruição.  

 
³'HXV�VH�RS}H�DRV�RUJXOKRVRV��PDV�FRQFHGH�JUDoD�DRV�KXPLOGHV´. Tiago 4.6 

 
 
Autoavaliação 

 
³7HQKDP� FXLGDGR� FRP�D�PDQHLUD� FRPR�YRFrV� YLYHP��TXH�QmR� VHMD� FRPR� LQVHQVDWRV��PDV� FRPR� ViELRV�  
aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas 
procurem compreender qual é a vontade do Senhor�´�Efésios 5.15-17 

Se quisermos ter bom êxito na vida cristã temos que administrar bem o nosso tempo. Nosso tempo é nossa 
vida. Se não administramos bem o nosso tempo, não administramos bem a nossa vida. 

Todos nós temos a mesma quantidade de tempo em cada semana, isto é, 168 horas. O seu tempo é mais 
importante do que o seu dinheiro. Você pode conseguir mais dinheiro, mas não pode conseguir mais tempo 
de vida. 

A cada um de nós foi designado uma quantidade de dias neste mundo. Se os desperdiçamos não podemos 
recuperar mais. Desperdiçamos a nossa vida. 

³4XHP�GH�YRFrV��SRU�PDLV�TXH�VH�SUHRFXSH��SRGH�DFUHVFHQWDU�XPD�KRUD�TXH�VHMD�j�VXD�YLGD"´ Mateus 6.27 

Deus não vai esperar que você faça tudo que você quer fazer. A sabedoria, neste caso, está em escolher o que 
é essencial e o que é trivial. Invista o seu tempo no que é essencial.  

Falar é mais fácil do que fazer, exige esforço. ³Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus 
SUySULRV�QHJyFLRV�´�1 Tessalonicenses 4.11 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/6/15+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/4/6+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/5/15-17+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/6/27+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1ts/4/11+


4 
 

À medida que amadurecemos devemos cada vez mais usar a sabedoria que Deus nos dá para investir melhor 
o nosso tempo e nossos recursos. Aprender a consumir menos, acumular menos e exercitar mais a gratidão e 
o contentamento. 

³$�SLHGDGH�FRP�FRQWHQWDPHQWR�p�JUDQGH�IRQWH�GH�OXFUR�´�1 Timóteo 6.6 

Além disso, existem coisas que outras pessoas podem fazer por você e outras que só você mesmo pode fazer 
como cuidar de sua família por exemplo. Fazer uma relação destas coisas pode ajudar muito. 

Maciel Vieira 

 

Você pode enviar sua doação para Aprisco ± Ministério de Aconselhamento Cristão através do PIX /e-mail: 
ministerioaprisco29@gmail.com  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/6/6+
mailto:ministerioaprisco29@gmail.com

