Igreja Batista Nacional Ágape – Palavra da Célula 040/2015 – Pr João Batista

ORGANIZANDO A AGENDA
“Buscai, pois, em primeiro lugar o seu Reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos
serão acrescentadas”. Mateus 6.33.
Texto completo: Mateus 6.25-34.

Chegamos ao final de mais um ano e consequentemente, daqui a alguns dias,
estaremos iniciando um novo ano. É comum nos últimos dias do ano providenciarmos
uma “agenda”, o que é muito importante e necessário a fim de que possamos nos
organizar melhor em relação ao nosso tempo. O que vamos fazer, quando vamos fazer e
por quanto tempo vamos fazer.
Pensando nisso, é interessante estabelecermos as nossas prioridades para o
próximo ano, revermos aquilo que não conseguimos priorizar no ano que está se
findando para que possamos fazer as devidas correções.
No texto acima vemos que Jesus em Mateus 6.33, nos diz que é para buscarmos
em primeiro lugar o seu Reino e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão
acrescentadas.
Segundo temos aprendido, aqui estamos diante de um princípio da Palavra de
Deus, e princípio a gente aprende, pratica depois ensina.
Vamos a prática, então!
1. O que teve prioridade máxima em minha vida neste ano que está se findando?
2. Eu consegui eliminar da minha agenda aquilo que só me fazia perder tempo e
não agregava nada de positivo à minha vida?
3. Eu consegui concluir aquilo que comecei a fazer?
4. O que preciso colocar como prioridade para o novo ano?
5. Estou consciente das barreiras que irei enfrentar para poder priorizar o que é
realmente importante?
6. Qual o lugar que o TSD (Tempo a Sós com Deus) deve ocupar em minha
agenda?
7. Eu compreendo a importância que o TSD tem na vida de uma pessoa?
8. Cite alguns personagens bíblicos, dos quais você se lembra, que praticavam o
TSD.
9. Quanto tempo você irá investir no seu TSD?
10. Tiremos um tempo para estarmos orando especificamente a respeito deste
assunto.
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