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PRIORIDADES 
(Hábito 3 – Primeiro o mais importante)  

Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando 
ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. (Efésios 5:15,16) 

Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. 
(Mateus 6:33) 

Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. (Salmos 90:12) 

Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. (Pitágoras) 

1. ADMINISTRADORES (MORDOMOS DE DEUS) 

Nós somos administradores de Deus, e tudo precisa ser administrado da maneira mais sábia, de acordo com Sua 
vontade e prioridades (Rm 11.36). Tudo deve ser feito para a glorificação Dele. A administração infiel traz resultados 
desastrosos (Mt 25.30). O sábio investimento de nossos bens, talentos, tempo, traz bênçãos incontáveis (Mt 25.21). 

ESCREVA TRÊS ATITUTES DE QUEM ADMINISTRA BEM ALGUMA COISA:  

1................................................................................................................................................................................... 

2................................................................................................................................................................................... 

3................................................................................................................................................................................... 

2. PRIORIZAR:  significa decidir o que mais importa, quis atividades ou tarefas fazer primeiro, quais metas 
perseguir.  

Como estabelecer prioridades? 

Para estabelecer nossas prioridades precisamos responder perguntas simples relacionadas aos nossos objetivos: 

▪ Esta atividade vai me aproximar de um objetivo importante? Das metas da minha missão de vida? 

▪ Que benefícios terei se fizer essa atividade? 

▪ Preciso fazer isto agora ou pode ser adiado? Tem como esperar? E se eu não fizer? 

3. ORGANIZAR:  Pensar e planejar o seu dia para que fique alinhado as coisas que são prioridades e 
comprometer-se com essas atividades.  

1. Analise as suas metas e defina qual atividade pequena você pode fazer diariamente para alcançar aquele 
objetivo.  

2. Tente dedicar pelo menos um 1h para cada área da sua vida.  

3. Primeiro o mais importante 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E 
ESPIRITUAL 

 



 

 

PLANEJAMENTO DO DIA 

HORA DEUS SAÚDE FAMÍLIA ESTUDOS RELACIONAMENTOS OUTROS 

06:00             

07:00             

08:00             

09:00             

10:00             

11:00             

12:00             

13:00             

14:00             

15:00             

16:00             

17:00             

18:00             

19:00             

20:00             

21:00             

22:00             

23:00             

4. EXECUTAR: significa entrar em ação – agir. Disciplinar nossa atividade de acordo com um plano a fim de 
se obter os resultados desejados. 

“Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a 
areia”. (Mateus 7.26) 

“E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.” (Tiago 1:22) 

 

  

 


