
Estudo 132 – O Primeiro Lugar      

Série “Prioridade” 

  Você sabia que: Segundo o dicionário, prioridade é a condição do que é primeiro em tempo, 
ordem e dignidade. Possibilidade legal de passar à frente; preferência; primazia.   

Todos nós temos prioridades em nossa vida. Geralmente, elas estão relacionadas aos 
nossos interesses, necessidades, gostos. No entanto, é necessário avaliar se nossas 
prioridades estão no lugar em que deveriam estar. Será que algo que estamos tratando 
como prioridade, realmente seja a prioridade? E será que não estamos deixando de tratar 
algo que realmente seja prioridade como algo com menos relevância e importância em 
nossa vida?                                         

Textos: Mateus 6.25-34   

O que a Bíblia diz a respeito disso? 

Neste texto de Mateus, Jesus está dando um importantíssimo ensinamento. Ele está 

ensinando a respeito de prioridades. Ele precisou ensinar isso aos seus discípulos e 

precisa nos ensinar hoje, porque nós pensamos que sabemos priorizar as prioridades, 

mas a verdade é que não sabemos. Parece redundância dizer para priorizarmos as 

prioridades, mas isso, muitas vezes não é claro para nós. O que é prioridade para você?  

O problema de se ter uma vida onde as prioridades não estão colocadas no lugar certo, é 

que elas nos levam a perder tempo, a não acertar o alvo e conseqüentemente vivermos 

uma vida frustrada e infeliz. Nos preocupamos com tantas coisas, passamos as urgências 

na frente das prioridades, nos desgastamos com coisas que, na verdade, seriam 

facilmente resolvidas se realmente priorizássemos a prioridade. Quanto tempo perdemos 

com coisas que entendemos ser urgentes, como por exemplo, o cuidado com a casa, com 

o trabalho e estudos, filhos, finanças, nos preocupando com os afazeres do dia seguinte 

(coisas legitimas e importantes) e deixamos de lado aquilo que realmente importa, aquilo 

que vai, de fato, mover todas as outras coisas. Jesus, quando falou sobre prioridades, não 

somente trouxe ensinamentos através de Seu discurso, como também pôde ensinar 

através do seu próprio estilo de vida. Ele também tinha necessidades e urgências, mas 

mesmo assim, sabia que a prioridade verdadeira era buscar o Reino de Deus. Como eh 

fácil nos perdermos diante de tantas coisas que exigem nossa atenção, que exigem de 

nós uma ação. Então, como podemos priorizar as prioridades?                                 

 

I – Entenda as verdadeiras prioridades. O grande problema é que as coisas que estão 

visíveis a nós, acabam se tornando prioridade, justamente porque conseguimos enxergar 

a necessidade de uma postura, de uma ação. As coisas visíveis parecem gritar mais alto, 

justamente porque estão perceptíveis a nós. Jesus abre nossos olhos para coisas que já 

sabemos – A vida é mais importante que a comida e o corpo é mais importante do que as 

roupas – mas que acabam ficando acabam sendo esquecidas. Temos a tendência a 

priorizar aquilo que tem alta visibilidade, mas não percebemos que as coisas que 



possuem baixa visibilidade são, na maioria das vezes, as que movem as demais coisas. 

Talvez você tenha dificuldade em entender que buscar a Deus é a maior de todas as 

prioridades, justamente porque não consegue enxergar os seus efeitos ou porque não 

será algo muito cobrado pelas pessoas. Nos enganamos quando pensamos que correr 

atrás do dinheiro ou de alguma necessidade básica como as que Jesus citou, comer e se 

vestir, são uma prioridade acima de outras, acima de buscara Deus. Entender a 

verdadeira prioridade faz com que todas as outras coisas sejam acrescentadas em nossa 

vida.                  

         

II – Cuide dos seus pensamentos. Jesus alerta para as coisas que ocupam o nosso 

pensamento. Ele diz que as pessoas que não crêem Nele, pensam e priorizam as coisas 

visíveis e não O priorizam. Quando pensamos muito em algo, passamos a dar a ela, o 

extremo valor, que talvez, ela não tenha. Quantas vezes você já se pegou pensando por 

horas sobre em como pagar uma conta, quando na verdade, poderia estar em oração 

pedindo a ajuda e resposta de Deus e aquilo se resolveria mais facilmente? As coisas que 

ocupam o nosso pensamento tendem a nos governar, por isso Jesus nos alerta para que 

nossa preocupação seja primeiramente a de buscar a Deus.          

         

III – Reconheça que suas necessidades serão supridas a partir de Jesus. Jesus 

afirma que, se buscarmos com PRIORIDADE o Reino de Deus e a Sua Justiça, todas as 

outras coisas, aquelas que consideramos importantes, aquelas que pensamos ser uma 

prioridade, vão ser uma conseqüência em nossa vida. Não há em nossa vida, 

necessidade maior do que a necessidade que temos de Deus em nós. Portanto, não deve 

haver em nossa vida, prioridade alguma acima da nossa busca por Deus. Muitas vezes, a 

busca por essa prioridade não será vista ou até mesmo compreendida por muitas 

pessoas, mas precisamos reconhecer que é algo da mais extrema importância. Saber que 

tudo o que precisamos virà como conseqüência disso, faz com que possamos descansar 

e não vivermos uma vida de ansiedade, com a sensação de que sempre tem algo 

pendente para trás.                                  

Desafio 

Pare suas atividades por um instante e reflita a respeito das suas prioridades. Com o que 
você tem gastado mais tempo? O que é que ocupa a maioria dos seus pensamentos?                             

Conclusão 

Precisamos aprender a priorizar o que é prioridade. Entender que buscando a Deus em 
primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas em nossa vida e assim, 
teremos uma vida mais leve. Você gostaria disso? Então coloque a mão em seu coração e 
vamos orar.  


	Estudo 132 – O Primeiro Lugar
	Série “Prioridade”
	Você sabia que: Segundo o dicionário, prioridade é a condição do que é primeiro em tempo, ordem e dignidade. Possibilidade legal de passar à frente; preferência; primazia.
	Todos nós temos prioridades em nossa vida. Geralmente, elas estão relacionadas aos nossos interesses, necessidades, gostos. No entanto, é necessário avaliar se nossas prioridades estão no lugar em que deveriam estar. Será que algo que estamos tratando...
	Textos: Mateus 6.25-34
	O que a Bíblia diz a respeito disso?
	Desafio
	Pare suas atividades por um instante e reflita a respeito das suas prioridades. Com o que você tem gastado mais tempo? O que é que ocupa a maioria dos seus pensamentos?
	Conclusão
	Precisamos aprender a priorizar o que é prioridade. Entender que buscando a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas em nossa vida e assim, teremos uma vida mais leve. Você gostaria disso? Então coloque a mão em seu coração e...

