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Estudo. 02

DEUS EM PRIMEIRO LUGAR

 Deus deve ser o primeiro em tudo em nossa 
vida assim como foi na vida de Cristo Jesus. Ele foi o 
nosso exemplo e tudo o que fizermos aqui deve ser 
baseado em Sua vida.

 Quando Deus é colocado em primeiro lugar 
em todos os aspectos da vida, incluindo o financeiro, 
você pode desfrutar da certeza da promessa bíblica 
de que todas as outras coisas virão como acréscimo. 
Cristo fez a promessa: “...buscai, pois, em primeiro 
lugar, o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas”. (Mateus 6:33).

 Muitos por terem aceitado a Jesus e se 
posicionado ao Seu lado, acreditam que já o 
colocaram em primeiro lugar em sua vida. Mas, se 
você for observar na prática, perceberá que muitos 
cristãos têm dedicado pouco tempo a Deus, aos 
cultos, à oração ou a Seu serviço.

 A meta do fiel seguidor de Cristo deve ser a 
cada dia andar na presença de Deus, pois o bem-es 
tar espiritual depende de sua comunhão com Ele, 
isto é o que proporciona o refrigério.

 O nosso desafio deve ser o de alcançar a 
maturidade, para que através dela venha a confiança 
plena em Cristo e a aceitação de Sua vontade como a 
melhor solução para seus problemas. Talvez você 
esteja precisando desenvolvê-la, ela fará que você 
veja os seus problemas por outra perspectiva. A 
bíblia dá dicas de como conseguir a maturidade. 
“Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se 
alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz 

de refrear também todo corpo”. (Tiago 3:2). 

 Deus ao criar o homem, colocou fases em seu 
desenvolvimento até chegar a plena maturidade, por 
isso você não pode exigir das crianças a mesma 
maturidade de uma pessoa adulta, isso não tem 
lógica. Assim acontece em todos aspectos da vida, 
seja físico, social, intelectual ou emocional, todos se 
desenvolvem gradativamente. 

 Da mesma      Quando você aceitou a Cristo 
como seu Salvador, você foi salvo da penalidade do 
pecado e a cada dia caminha para eternidade vivendo 
a alegria da salvação, liberto do poder do pecado. 
Esta atitude deve ser desenvolvida no seu viver 
diário. 

 Paulo diz: “o nosso homem interior se renova 
a cada dia”. (l Coríntios 15:31). E ele continua: 
“Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o dia que 
se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja 
endurecido pelo poder do pecado”. (Hebreus 3:13, 
15). Assim sendo, se você busca a Deus a cada dia 
através da meditação, oração e estudo das 
escrituras, receberá dos Céus virtudes espirituais.

 A saúde financeira do crente só será possível 
ser construída na presença de Cristo. Deus nos fala: 
“Eu amo os que me amam; os que me procuram me 
acham. Riquezas e honra estão comigo, bens 
duráveis e justiça”. (Salmo 8:17, 18). Você deve ter a 
consciência de que os bens materiais só devem ser 
buscados através da oração, com a benção de Cristo. 

 O salmista já dizia: “aqueles que buscam ao 
Senhor de nada têm falta”. (Salmo 34:10). Diferente 
dos que buscam a prosperidade financeira do mundo, 
pois estabelecem a sua busca ignorando a 
existência de Deus, e quando a sua existência é 
reconhecida, Ele é colocado em segundo plano.

 As pessoas secularizadas buscam na 
prosperidade financeira o acúmulo de riquezas, fama 
e poder. Para eles todas estas coisas são colocadas 
à frente de Deus. Vivem tão envolvidos nesta busca 
que fazem destas coisas seu próprio Deus. Sendo 
assim, não O reconhecem como o Deus Criador e 
Senhor do Céu e da Terra. Elas constroem seu próprio 
Deus. Mas, estas pessoas estão sob a condenação 
divina, pois Ele mesmo disse: “Não terás outros 

deuses diante de Mim”. (Êxodo 20:3). Nada como: 
dinheiro, fama, família, estudo e outros podem estar 
em Sua frente. Cristo deve ocupar o primeiro lugar.

 O que deve ter primazia na vida do cristão é 
Cristo em primeiro lugar, em todas as áreas de sua 
vida. A percepção da vontade de Deus será mais 
clara, e o amor será uma fonte transbordante em sua 
vida. Pois, a sua vida financeira está totalmente 
ligada à sua vida espiritual.       
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