
 

 
Esta semana aproveitaremos a nossa 

reunião para falarmos sobre importantes 

desafios que devemos assumir para este final 

de ano e já para o início do ano de 2020. 

O principal a estabelecermos como 

ponto de partida para vencer desafios é 

estarmos cientes de que na caminhada 

poderemos passar por momentos de 

turbulências e tristezas. 

Entenda algo... todos nós em algum 

momento da vida vamos passar pelo que a 

bíblia chama de “dia mal”. Todavia, temos 

certeza da vitória em Cristo Jesus. 

Com isso, a meta a ser colocada para 

nossas vidas pode ser resumida em três 

premissas, que são: 

1) Deus em primeiro lugar! 

2) Meu próximo em segundo! 

3) EU sou o terceiro! 

 

“Mas, buscai primeiro o reino de 

Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos 

serão acrescentadas”. Mateus 6:33 

“E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor 

teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua 

alma, e de todo o teu pensamento. Este é o 

primeiro e grande mandamento. E o segundo, 

semelhante a este, é: Amarás o teu próximo 

como a ti mesmo. Destes dois mandamentos 

dependem toda a lei e os profetas”. Mateus 

22:37-40 
Pensando nestas verdades bíblicas 

acima, devemos afirmar com a nossa voz e 

com nossas ações que: “somos os terceiros” e 

por isso a nossa preocupação deve ser para 

com o nosso próximo, mas sempre deixando o 

nosso Deus acima de todas as coisas! 

O nosso Jesus deve estar sempre em 

primeiro lugar em nossas vidas e hoje 

conversaremos sobre este ponto 

– “...buscai primeiro o Reino de 

Deus...”. Uma pergunta importante é a 

seguinte: 

O QUE JESUS ESPERA DE MIM? 

 

O apóstolo João, um dos melhores 

amigos que Jesus teve enquanto esteve na 

terra, revelou no texto que escreveu em 1 Jo 

1.1-9, algumas percepções importantes sobre 

quem é Jesus e sobre o que Jesus espera de 

nós. 

João escreveu essa carta para anunciar 

a todos uma verdade simples e dar a cada um a 

oportunidade de andar mais perto de Deus. 

O que você precisa fazer, segundo os 

versos que lemos, para ter comunhão com o 

filho e o pai? 

O texto lido afirma que “se 

afirmarmos que estamos sem pecado, 

enganamos a nós mesmos, e a verdade não 

está em nós” (v. 8). 

Ou seja, enquanto chegamos diante de 

Deus com uma postura de autossuficiência, 

não temos acesso à sua presença. Alguém que 

diz, diante de um Deus santo, que nunca pecou 

(pecado significa errar o alvo), está dizendo 

para Deus que se basta. Quem se basta sozinho 

e não precisa de Deus, segundo o versículo, 

está vivendo enganado e afastado da verdade. 

O que Deus espera de cada um de nós 

é muito simples: reconheça seus erros e 

pecados! Essa atitude de humildade e 

quebrantamento vai atrair o coração de Deus 

para perto de nós. “Se confessarmos os nossos 

pecados, ele é fiel e justo para perdoar os 

nossos pecados e nos purificar de toda 

injustiça”. 1 João 1:9 

Se você se aproximar de Deus neste 

momento, com uma atitude de humildade e 

dependência, terá seus pecados perdoados e 

começará uma vida de comunhão com Ele. 

Jesus deseja ser seu amigo. 

Ele deseja revelar para você o coração 

do pai. Tudo o que você precisa é dar um passo 

na direção dele. 

 
 

 

              
           

 

                 

DEUS em Primeiro Lugar!  

Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, 
temos comunhão uns com os outros, e o 
sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica 

de todo o pecado. 1 João 1:7 

Semana 25 de Novembro à 

01 de Dezembro de 2019. 


