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 LIÇÃO 110 -  PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS  
 
- QUEBRA GELO: Conversem e apliquem a frase: “Não deixe o que é urgente tomar em sua vida o  
                               lugar do que é importante”. 
  
- ADORAÇÃO: (22,23)  Deus enviou; Pai de amor 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: 1Tessalonicensses 2.4 

 
SÉRIE DE LIÇÕES - VALORES: PRIORIDADES NA VIDA 

 
INTRODUÇÃO: 

Constantemente em nosso dia-a-dia somos pressionados a fazer escolhas a partir do grau de 

urgência daquilo que cruza o nosso caminho, gastamos muito tempo apagando incêndios e com isto 

deixamos as prioridades de lado; isto pode trazer resultados negativos para nossas vidas.   

O que é realmente importante em sua vida? O que você considera prioridade máxima? 
 
Para Charles Swindoll, no texto de 1 Tessalonicenses 2.1-12 podemos encontrar três prioridades 
básicas para o cristão. São elas: 
 
1. TER BASE BÍBLICA.  No verso 4 ele diz: “mas, assim como fomos aprovados por Deus para 
que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a 
Deus, que prova os nossos corações.” 
 
Paulo tinha tanta segurança de que Deus lhe havia confiado o ministério do evangelho, que não 
agradava a ninguém, mas tão-somente a Deus. Ele pregava o Evangelho em qualquer situação. 
 
Paulo se esforçava para ter uma vida e um ministério firmados na palavra de Deus. 
 
A primeira prioridade de nossa vida é cultivar uma mentalidade bíblica. A leitura e estudo diário da 
Bíblia é uma prioridade da sua vida? Quais benefícios isto tem trazido para sua vida? 
 
2. SER AUTÊNTICO. Nos versos 5 e 6 ele diz: A verdade é que nunca usamos de linguagem de 
bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também 
jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. 
 
O autêntico é livre para questionar, para reconhecer fraquezas e fracassos, para confessar erros e 
não enganar os outros com palavras ou nas intenções. O amor de Deus por nós nos permite errar. 
 
Leia 1ª João1.7 e responda o que significa ser autêntico? Significa andar na palavra e na comunhão! 

É não viver escondendo quem você de fato é; mantendo comunhão com Deus e uns com os outros. 

- Você tem sido autêntico em suas atitudes? Ser autêntico é uma das prioridades na sua vida? 
 
3. SER CHEIO DE GRAÇA. No verso 8 ele diz: Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa 

vontade desejávamos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as 

nossas próprias almas; porquanto vos tornastes muito amados de nós. 
 
Uma atitude de amor e compaixão era alta prioridade para Paulo. Ele estava disposto a dar a própria 
vida pelos irmãos da igreja. ...Nós muitas vezes somos juízes impiedosos e intolerantes. 
 
Você é gracioso em seus relacionamentos? Ser bondoso e amoroso é uma prioridade em sua vida?  
 
Conclusão: Nossa prioridade é aquilo que temos consciência constante; para tê-la é preciso 
aprender a dizer não às urgências. Em grupos de três pessoas ou mais conversem e depois orem 
sobre qual destes três pontos ensinados você precisa estabelecer como prioridade em sua vida.   
 
- APELO EVANGELÍSTICO 

- A VISÃO:...Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize. 

- MISSÕES MUNDIAIS: Vamos orar por nossos amigos Cleiton, Anaisa e filhos no Iraque. 
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