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É engraçado pensar na brevidade do tempo em diferentes fases da vida. Quando crianças, 

o tempo é só um fator que determina o momento do fim da brincadeira, no momento em 

que a mãe do nosso amiguinho chega para buscá-lo e não importa o quanto vocês 

implorem, ela dirá: “Filho, a mamãe não tem tempo para te buscar depois”, e vocês pensam: 

“Ah, adultos, nunca tem essa coisa de tempo”. Quando jovens, ouvimos muito “aproveite 

seu tempo, essa é a melhor fase da vida”, mas o tempo que sobra de nossas tarefas parece 

ser cada vez menor. Ficamos tão preocupados em aproveitá-lo que ele vai passando por 

nós sem nem nos darmos conta, então quando vemos “CABUM”: adultos. Ah, eles não 

conhecem o substantivo “tempo”. Só de pensar em conciliar um emprego, família, afazeres 

domésticos e vida social, já se passaram 24h da minha vida. 

Contudo, como podemos aproveitar o tempo que cada dia se torna mais escasso? Simples, 

pare de se preocupar com o fato de que ele está passando. Obviamente que você deve 

seguir a sua vida cumprindo os horários e datas estabelecidos. Não estou querendo dizer 

que você não precisa mais olhar para o relógio, mas acredito que acabamos entrando em 

uma corrente viciante de fazer milhões de coisas simultaneamente, pois a sociedade 

impregnou em nossa mente que “tempo é dinheiro”, e ele não se resume a isso (ainda bem). 

Ele também cura feridas, mostra a verdade, deixa saudades. 

Portanto, não se aborreça se seus objetivos não forem concluídos no prazo planejado, cada 

um tem seu tempo, não podemos estabelecer parâmetros baseados nos outros nesse 

sentido. Como já dito, ele cura feridas, mas vocês precisam cooperar, pois ele é aquele tipo 

de pessoa que adora trabalho em equipe, mas só faz as coisas depois de um 

empurrãozinho, seja esse empurrãozinho. Ele mostra a verdade, mas você não pode estar 

vendado quando ela for revelada, tente enxergar o mundo ao seu redor sem nenhum filtro 

preexistente. E, por fim, deixa saudades porque dele restam lembranças de bons momentos 

e pessoas que, infelizmente, têm tempo finito nesse plano. Então, aproveite sua finitude, 

mas entenda que você não precisa abraçar o mundo com dois braços, o seu dia tem 24h 

como o de todos, não deixe elas serem voltadas para um só ponto, seja diversificado, e 

acima de qualquer coisa neste mundo: seja feliz. 

 


