
AGENDA DE CRISTO - Aula nº 1 - OBJETIVOS 

 

CAPTAÇÃO = “Que buscais?” (João 1:38) 

Jornal em ALVO – Adílson: “Qual o objetivo?” 

Ao terminar o curso o aluno estará apto a elaborar a sua agenda como Cristo elaborava 

a Sua. 

Jesus não tinha agenda e não perdia tempo. Nós temos agenda! 

 

Qual a importância que terá, daqui há 30 dias, isso que corremos atrás hoje? 

E daqui há 120 anos? 

Qual a diferença/relação entre urgente e importante? 

O que é um escalda-pés? 

 

CRISTO AGIA COM OBJETIVOS 

Exemplo = “Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que 

João o batizasse.” (Mateus 3:13) 

Cada objetivo coerente com um PLANO MAIOR. 

Obs.: O calendário e o relógio de Deus são diferentes dos nossos! 

“Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo 

oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem 

cuidado de vós.” (1 Pedro 5:6-7) 

 

A MULHER CANANÉIA 

Mateus 15:21-28 

Marcos 7:24-30 

 

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

Eficiente - carpir bem. 

Eficaz - no campo certo 

Ilustr.: horas no escritório para dar “vida digna para o filho” mas não convive com ele. 

 

NOSSO PLANO MAIOR 

PESSOAL – funcionários da receita: 

Mateus - largar tudo. 

Zaqueu - acertar vida. 

Dois senhores - Mateus 6:24 

 

GERAL 

Col 3:17   

Beneditinos avaliam cada atividade. NOTAR GERÚNDIO. 

Mateus 6:33 – Buscamos fazer, ter e parecer. 

Mateus 28:18-20 

 



 

IMPLICAÇÃO: 

A nossa agenda reflete as nossas prioridades, as nossas prioridades refletem quem 

somos. 

Todo passo em direção à vontade de Deus tem um custo/perda. 

 

APP: 

O que precisa mudar em mim? 

A mudança na agenda é conseqüência. 

Como mudar? 

 

A MULHER SAMARITANA 

Versículo 4 - “Era-lhe necessário”. 

Versículo 7 - Usa CAPTAÇÃO. 

Versículo 9 -  Ele quebra barreiras. 

Versículos 22 a 24 - Não se perde em discussões religiosas (Adílson X pai). 

Versículos 31 a 34 - Nem só de pão ... Ilustr.: sogro Timão almoço Domingo.  


