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1  Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do 
céu. 
2  Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de 
arrancar o que se plantou; 
3  tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derribar, e tempo de edificar; 
4  tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e tempo de dançar; 
5  tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar, e 
tempo de abster-se de abraçar; 
6  tempo de buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de deitar 
fora; 
7  tempo de rasgar, e tempo de coser; tempo de estar calado, e tempo de falar; 
8  tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de paz. 
9  Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? 
10  Tenho visto o trabalho penoso que Deus deu aos filhos dos homens para nele 
se exercitarem. 
11  Tudo fez formoso em seu tempo; também pôs na mente do homem a idéia 
da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o 
princípio até o fim. 
 
Introdução:  
 

Todos nós temos as nossas prioridades na vida. Quer escolhemos ou 
não, algumas coisas vão se destacar mais do que as outras e acabam 
definindo tudo o que somos e o que temos. Como podemos definir a 
palavra Prioridade ? Ela significa: Primazia; Preferência; qualidade do 
que esta em primeiro lugar.  
  
1 Coríntios 9.24-27  
 

24  Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, 
mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 25  E 
todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas; ora, eles o 
fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. 26  
Pois eu assim corro, não como indeciso; assim combato, não como batendo no ar. 
27  Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à submissão, para que, depois de 
pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. 
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1) Devemos aprender a priorizar o que é eterno:  
Por aquilo que permanece para a vida eterna. (João 6.27)  
Tudo passa, mas o Eterno não: (1 João 2.17) 
  

2) Também temos que que aprender a viver com o que não é eterno:  
2.1 – Administrar o que Deus já abençoou: (Lucas 12.16-17)  
2.2 – Construir estruturas materiais: (Lucas 12.18-19)  
2.3 – Preparar para o agora: (Lucas 12.20-21)  
  

3) Quando as prioridades não são naquilo que é eterno:  
3.1 – Vivemos uma vida cheia de ansiedades.  
3.2 – Preocupação demaziada no que comer, beber, e vestir  
 

Jesus nos ensinou a: olhar para as aves; para os lírios; a viver sob o 
cuidado, proteção e dependência do Senhor  
 

4) Aprendendo a buscar o Reino de Deus em 1° lugar:  
Buscar o Reino de Deus primeiro: (Mateus 6.33)  
Buscar a justiça do Reino de Deus em primeiro lugar: (Mateus 6.33)  
Tudo o mais será acrescentado: (Mateus 6.33) 
  

5) Quando Deus não é prioridade:  
 - A nossa própria vida se torna o centro de tudo (Ageu 1.1-11)  
  

6) Quando minha prioridade é o Reino de Deus, Ele me abençoa: 
- Na vida espiritual; Na família; No trabalho; 
- Na vida em sociedade; Nas finanças; 
- Quanto ao futuro; Bênção nos projetos  

  

Conclusão:  
 

2 Timóteo 4:6-8 “6  Quanto a mim..., o tempo da minha partida está 
próximo. 7  Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 8  Desde 
agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará 
naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua 
vinda. 
 
Que Deus nos ajude a escolher bem as nossas prioridades para que 
possamos viver felizes no tempo de vida que ainda temos nessa terra, e 
que um dia, como o apóstolo Paulo, também possamos receber uma 
recompensa de Deus pela escolha de colocá-LO como prioridade n°1 na 
nossa vida. Amém! 


