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UMA VIDA COM PRIORIDADES 

Efésios 5 e 6 
 

SENTIR 
 
Já observou o começo da construção de uma casa ou um prédio? 
Alguma vez viu que alguém começasse a construir pelo teto ou de cima 
para baixo? Não, né?  
Pois é, essa observação simples nos mostra que há uma ordem, uma 
prioridade que precisa ser seguida. Por isso, uma construção começa 
pelo seu fundamento. O fundamento é essencial; é uma prioridade para 
a construção poder ser feita. Como prioridade, precisa de nossa especial 
atenção. 
Veja, não podemos confundir prioridade com urgência, que é situação de 
emergência, grave, que precisa de atenção imediata. Quando não 
priorizamos o que é mais importante, geralmente temos que lidar com 
urgências que tomam muita energia e dinheiro. Por exemplo: não 
cuidamos da saúde, comendo corretamente e fazendo exercícios, que 
seria uma prioridade para com o corpo, e podemos colher emergências 
como diabetes, colesterol, infartos ou úlceras. 
Da mesma maneira acontece na vida espiritual. Precisamos colocar as 
prioridades em ordem ou emergências surgirão, e nem toda emergência 
tem solução. 
 
APRENDER 
Conforme lemos Efésios capítulos 5 e 6 podemos identificar cinco 
prioridades na vida de um cristão. São elas: 
 
1. Relacionamento com Deus (Ef 5.1-21) 
2. Relacionamento Conjugal (Ef 5.22-33) 
3. Relacionamento Familiar (Ef 6.1-4) 
4. Relacionamento Profissional (Ef 6.5-9) 
5. Relacionamento Ministerial (Ef 6.10-20) 

Chamamos as prioridades de RELACIONAMENTOS pois o foco de todas 
elas está nos relacionamentos. No trabalho, por exemplo, o sucesso 
dependerá de nossos relacionamentos profissionais; ou, no ministério, o 
sucesso pode estar atrelado a ganhar pessoas para Cristo pelo 
relacionamento de amizade e depois fazer delas discípulos de Jesus. 
Tudo isso acontece através de relacionamentos. 
Mas eu quero começar nossa reflexão com uma pergunta: A ordem das 
prioridades é importante? Por quê? 
 
REFLETIR 
Como desenvolver esse relacionamento com Deus? Onde se 
manifestam os frutos desse relacionamento? 
 
O que significa ser um com o cônjuge? O que Deus tem a ver com isso? 
 
É possível conciliar amor e disciplina no relacionamento familiar? Como? 
É necessário? Por quê? 
 
Existe um padrão bíblico de relação profissional entre funcionário e 
patrão? É possível de ser honrado? Como amor e serviço podem estar 
presentes nesse relacionamento? 
 
Relacionamento ministerial é responsabilidade eclesiástica? 
 
APLICAR 
 
Uma vez que passamos a priorizar os relacionamentos e passamos pelo 
processo de arrependimento e mudança de vida, devemos nos 
concentrar em outra ação prioritária e indispensável na caminhada de 
todos nós: fazer as escolhas certas.  
 
Quando colocamos as prioridades na ordem certa, o primeiro efeito é que 
TOMAMOS DECISÕES MAIS ACERTADAS. 
 
Por que devemos priorizar as escolhas que fazemos? Porque as 
decisões que tomamos, quando temos mais de uma opção a fazer, 
determinam o nosso futuro e o daqueles à nossa volta. 
 


