
COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS

ADMINISTRAÇÃO
EFICAZ  DO TEMPO

FASCÍCULO 8

Faça uma agenda semanal, valorizando os seguintes itens:

FAMÍLIA - LAZER - RELIGIÃO - TRABALHO - ESTUDOS

AMIGOS - DINHEIRO - INTERNET.

Treinamento e Desenvolvimento

Espiritual e Missionário

O comportamento humano é previsível por ser educado

dentro de padrões culturais, arquitetônicos e religiosos

determinantes. Ou seja, a alimentação, o tamanho da casa ou

a igreja definem a qualidade e agilidade de como você

gerencia as tarefas.

Assim, “diga-me que rotina segues que te direi que tipo de

filho, pai, marido ou esposa tu és”.

Com organização e tempo, acha-se o segredo de

fazer tudo e bem feito.

Pitágoras

Faça uma pesquisa com amigos e familiares e tente descobrir

como cada um faz o gerenciamento do tempo. Depois,

compare com sua forma de administrar a agenda pessoal:

Numere as palavras abaixo, na sequência mais próxima de

sua rotina matinal:

(  ) Sair da cama

(   ) Pegar o telefone

(   ) Ler a Bíblia

(   ) Ir ao banheiro

(  ) Beijar ou abraçar um
familiar - pai, mãe, filho,
cônjuge

(   ) Tomar o desjejum

(  ) Falar “te amo” a um
familiar – pai, mãe, filho,
cônjuge

(  ) Tomar banho

(  ) Escovar os dentes

(  ) Ir para o trabalho

(   ) Vestir-me

(  ) E s t u d a r a l i ç ã o d a
Escola Sabatina

(  ) _____________________

(  ) _____________________

(  ) _____________________

(  ) _____________________

Das opções marcadas, quais são planejadas? Por quê?

Qual a importância de ter uma agenda para marcar os

compromissos semanais?

Faça uma autoanálise e descreva as ações diárias que

revelam o quanto você valoriza as pessoas em sua agenda.

Se os dias da sua semana tivessem sabor, qual fruta ou

tempero se adequaria a cada dia?

Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

DATA TAREFA HORÁRIO

O gerenciamento do tempo é uma das competências

humanas mais desafiadoras. Por melhor que seja o

planejamento, há situações não controladas que alteram as

realizações pessoais. Imagine inserir a possibilidade de

imprevistos à agenda. O que você acha?

Já observei que muitas pessoas progridem durante o

tempo que outras perdem.

Henry Ford

O futuro é algo que todos nós atingimos à velocidade

de sessenta minutos por hora.

C. S. Lewis



Leve as pessoas ao ponto de decisão. Mostre-lhes a

importância da verdade - é vida ou morte.

Testimonies for the Church, vol. 1, pág. 152�

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

COMO FAZER APELOS?
PARTE 2

FASCÍCULO 8

O segredo para levar as pessoas a se decidirem pelo batismo é

ajudá-las a tomarem decisões progressivas fazendo um apelo

a cada estudo.

Se as pessoas decidem positivamente a cada estudo, será

mais fácil corresponderem à necessidade do batismo.

Treinamento e Desenvolvimento

Espiritual e Missionário

Farei apelo em cada um dos estudos bíblicos que eu

ministrar.

MEU COMPROMISSO

Use este espaço para esboçar alguns apelos ao batismo. Faça
uso do conhecimento adquirido nos dois últimos fascículos.

• Perguntar se a pessoa compreendeu totalmente a doutrina

apresentada, e se houver dúvidas, esclarecê-las.

Ex.: você crê que esse é o plano de Deus para a sua vida? Confia

no poder de Deus para ajudá-lo a colocar em prática a verdade

revelada pela Bíblia?

• Caso responda que sim, orem juntos agradecendo a Deus e

pedindo ajuda espiritual para que o estudante permaneça

firme em sua decisão.

Dificilmente uma pessoa se oferecerá voluntariamente para o

batismo, mas muitos aguardam um apelo para se decidir. O

convite para o batismo, de preferência, deve ser feito no lar do

interessado.

1. Apelo convencional: teremos nas próximas semanas dois

batismos. O próximo será dia 02 de Julho e o outro em 07

de agosto. Em qual destes você prefere batizar-se, seguindo

o exemplo do Salvador?

2. Apelo direto ao coração: vamo nos ajoelhar aqui pedindo as

ajuda de Deus para você tomar uma decisão agora!

Se o interessado argumentar dizendo que não sabe orar, peça

para repetir suas palavras.

Fazer uma oração curta que vá ao ponto da decisão.

Fale como se fosse o interessado orando e ao se levantar diga:

Louvado seja Deus pela decisão tomada. Dê-lhe os parabéns e

um abraço.

3. Apelo para as pessoas que terminam os estudos e não se

decidem:

Procurar descobrir o que a impede de se entregar totalmente.

Talvez o problema seja o Sábado, a família, o trabalho ou vícios

que estão impedindo a decisão.

Exemplo de apelos da Bíblia: Deuteronômio 30:19;

Isaías 1:18; 55:6 e 7;

Mateus 7:13 e 14; 16:24;

Atos 16:30 e 31; 22:16.

Escolha um dos textos acima e faça uma reconstituição das

cenas que culminaram com o apelo. Neste contexto, você teria

uma forma diferente de apelar?

COMO FAZER O APELO? Se este for o caso, perguntar:

- Quando você pretende seguir a Jesus e estar ao lado de Sua

verdade?

Se a pessoa estiver convencida de que Jesus é o seu Salvador

pessoal e que deve obedecê-Lo em tudo, responderá

afirmativamente.

Não abandone a pessoa, mas ajude-a a resolver os problemas e

depois apele novamente dizendo: o dia da decisão é hoje! O

amanhã poderá ser demasiado tarde. Por que então não o fazer

agora? (Ler Hebreus 3:7 8)

4. Ajudar na decisão tomada:

A maioria dos interessados quando se decidem ao lado de

Cristo enfrentam situações difíceis, tais como:

• Oposição dos parentes;

• Abandono dos amigos que não partilham a nova fé;

• Problemas com o emprego por causa do sábado;

• Dificuldade de assimilar o novo estilo de vida.
As decisões duradouras

são alcançadas de maneira
pessoal e com oração.

EXEMPLOS DE APELOS PARA O BATISMO

A MANEIRA DE AJUDÁ-LOS É:

MOSTRAR AS PROMESSAS DE DEUS:

• As Escrituras Sagradas estão repletas de preciosas

promessas e exemplos do poder de Deus em favor dos que

obedecem Sua lei em meio às provas (Sl 34:7; 91:11 e 12).

• As provações fazem parte da vida cristã (I Pe 4:12-16; Mt

5:10-12).

• “O justo viverá pela fé”. Uma fé inabalável e irrestrita

confiança em suas promessas desempenham um importante

papel nos momentos difíceis (Hb 11:1).

APOIAR O INTERESSADO EM SUAS DIFICULDADES:

• Visitá-lo em seu lar para ajudá-lo em suas dificuldades

emocionais, materiais e espirituais;

• Animá-lo a confiar no poder de Deus e orar com ele;

• Ajudá-lo a fazer novas amizades na comunidade da Igreja;

• Ajudá-lo nas atividades que são novas, tais como: culto de

pôr-do-sol, reuniões da igreja, culto familiar, Pequeno Grupo,

estudo da lição da Escola Sabatina.


