ENTENDENDO OS TEMPOS...

Declara a Bíblia que “há tempo para todas as coisas.” Essa é uma grande verdade. A
questão é discernir quando é o tempo certo para cada coisa. Como é difícil saber o tempo de
começar ou terminar um projeto. O tempo de empreender ou de reservar. O tempo em seu
dinamismo nos traz uma série de interrogações que por vezes nos atemorizam e nos fazem até
entrar em um ritmo de espera. Como discernir o tempo? Três ações nos ajudam nesse
discernimento. COMPREENDER o tempo é a primeira ação. Saber distinguir entre o passado e
presente, por exemplo, é essencial nesse processo de discernir. O que é passado não pode ser
carregado para o futuro, serve no máximo como aprendizado e análise. Estudar a sociedade
nesse tempo é uma das chaves para compreender ao máximo o que está acontecendo ao nosso
redor. PROVAR o tempo é a segunda ação. Será esse o tempo de empreender? Só há uma
maneira de descobrir: fazer provas. Tentar. Buscar meios para desenvolver o projeto. Fazer
prova do tempo é descobrir se esse é o momento adequado para realizar o que preciso ou
sonho. E essa descoberta demandará esforços, criatividade, técnica e experiência. Por fim fica o
TRANSFORMAR o tempo. Se não temos outra opção e se o tempo não é favorável, precisamos
então ‘torna-lo’ favorável. Isso significa transformar a realidade a partir de ferramentas que me
garantam desenvolver o que preciso ainda que o tempo não esteja totalmente a meu favor.
Alguns sempre dizem que o ‘tempo ainda não chegou.’ E talvez para eles nunca chegue, pois
faltou o essencial: investimento e transformação do contexto. O ser humano é criativo o
bastante para buscar situações favoráveis dentro do quadro mais desfavorável possível.
Há tempo para todas as coisas. Talvez seja o seu tempo para empreender o tão sonhado
projeto ou iniciar um processo necessário de mudança. Compreenda o tempo. Prove-o. E, por
fim, transforme-o em seu aliado diante das necessidades que estão ao seu redor. Faça desse
tempo o melhor de todos. Basicamente isso depende de você e mais ninguém.
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