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Alguém viu meu tempo por aí? Eu o perdi! 

Gerenciamento do tempo para melhor produtividade. 
Pr. Lívio Renato Oliveira 

  

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu”. Ec. 3.1 

  

 O QUE É O TEMPO? 

Medida de duração dos fenômenos; período; época; estado atmosférico. 

 

“Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, 

e o homem se tornou um ser vivente”.  Gn. 2:7 

 

“O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo”. Gn. 2:15 

 

Onde está o problema?  

  

Propósito: 

Estou priorizando o importante ou o urgente? 

Marta e Maria – Lc. 10.38-42 

  O poder da escolha.  

  

Saber o que é importante dá parâmetros para fazer escolhas e dá significado ao que 

fazemos.  

 

Priorize o tempo com o Senhor do tempo. 

 

Organização: 

As quatro gerações da administração pessoal: 

 Lista 

 Calendário/agenda 

 Administração do tempo 

 Papéis 

  

  

Disciplina 

Quando não controlo o tempo... 

1a Lei - ... tenho a tendência de aplicá-lo em áreas nas quais sou mais deficiente.  

2a Lei - ... posso deixar que as pessoas mais dominadoras do meu círculo de amizades assumam o 

controle dele.  

3a Lei - ... perco-o para todas as urgências. 

4a Lei - ... acabo aplicando-o em atividades que buscam o reconhecimento público.  

  

Acertando o relógio, usando bem o tempo que ainda temos.  

 Descubra seu ritmo produtivo. 

 Estabeleça previamente seus critérios para uso do tempo.  

 Use uma agenda prática “descarregue sua mente”. 
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 Defina previamente a distribuição de seu tempo por papéis.  

 Respeite os seus limites.  

 

Descanso 

O sono é vital, funciona como regulador da saúde e imunidade. 

“Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara 

na criação”. Gn. 2:3 

 

“Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era mecânica. O 

homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo”. A. W. Tozer 

 

Faça “acordos” bem definidos.  

  

Um pouco mais! 

  

Cuidado com o perfeccionismo!!! 

O poder do FOCO! 

Regra 45’x 15’ 

  

 

 

 

 


