PRIORIDADE
OU URGÊNCIA?

Oração Inicial:
De mãos dadas ore com sua família.

Louvor e Adoração:
Louve com alegria e adore
com entusiasmo

Compartilhar a Palavra:
Oportunize o diálogo e a participação

Oração Final:
Interceda e Agradeça
Simplicidade
Objetividade
Abençoador

‘‘A igreja começa no lar’’
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PRIORIDADE OU URGÊNCIA?

Texto Básico: LUCAS 10:38-42

INTRODUÇÃO
Em meio a toda essa correria da vida moderna algumas perguntas ressoam em nossa mente: O tempo é pouco
ou nos falta sabedoria para administrá-lo? Como podemos aproveitar melhor o tempo que temos? É sobre isto
que aprenderemos neste estudo

1. ENTENDENDO O QUE É URGÊNCIA E O QUE É PRIORIDADE.
Especialistas chegaram à conclusão de que a melhor maneira de atingir metas é separando as atividades a
serem realizadas em grupos, divididos de acordo com o grau de importância. Isto signiﬁca que certas coisas
podem esperar, enquanto outras devem ser feitas primeiro.
a. Urgências são coisas que precisamos fazer imediatamente. Por exemplo: um pai de família que
deseja dar conforto ao seu ﬁlho e precisa para isso pintar a casa com urgência, porém, seu ﬁlho adoece,
ele então tem que decidir comprar tinta ou remédio. Comprar tinta é urgente, porém remédio é
prioridade, pois, o ﬁlho doente não terá conforto mesmo com a casa pintada e arrumada.
b. Temos no texto exemplo do urgente e do prioritário: Marta cuidava do urgente, preparava comida
que alimenta o corpo, estava preparando uma variedade de comidas. Maria, no entanto, se alimentava
da comida que conduz à vida eterna, e esta deve ser a prioridade do crente.
c. Prioridade é muitas vezes confundida com urgência. Isto porque, também é algo que deve ser feito
com urgência, porém, é algo que para se atingir o objetivo desejado não pode ser deixado para depois,
deve ser colocado antes de qualquer outra coisa.
O cristão deve dar prioridade à Palavra de Deus, seja para ouvi-la ou pegá-la. As coisas deste mundo podem
ser urgentes, mas não prioridade na vida do crente. O crente deve entender que ele não é mais deste mundo,
ele está no mundo, mas pertence a Deus e sua prioridade é buscar o Reino de Deus e sua Justiça (Mt 6:33).

2. REMINDO (APROVEITANDO) O TEMPO (EFÉSIOS 5:16)
É precisa administrarmos nosso tempo com mais sabedoria. Devemos separar um lugar de oração, um
cantinho tranquilo onde possamos estar com Deus orando e lendo a Palavra, sem sermos incomodado pela
correria do dia a dia procurando compreender a vontade do Senhor e colocá-la em prática.
Tudo pode ser urgente, buscar a Deus é urgente e prioritário. Se algo nos impede de nos aproximarmos
do Senhor, deve ser colocado no grupo de coisas descartáveis, pois em qualquer escala que o cristão possa
criar para facilitar sua vida na busca por Deus deve estar em primeiro lugar.

3. O PRIMEIRO MANDAMENTO (MT 22:36-40)
Todos os cristãos conhecem o primeiro mandamento, "amar a Deus sobre todas as coisas". Este
mandamento nos orienta sobre a prioridade de Deus em nossas vidas:
Em primeiro lugar colocar Deus acima das pessoas. Isso signiﬁca que não podemos amar nosso cônjuge
ou nossos ﬁlhos, ou quem quer que seja, mais que a Deus. Sentimos por nossos ﬁlhos um amor tão grande
que somos incapazes de expressar com palavras, porém, o amor a Deus deve ser ainda maior.
Em segundo lugar colocar Deus acima das coisas. Isso signiﬁca que qualquer objeto,ou qualquer coisa
material, por mais valioso que seja não pode tomar o lugar de Deus. Muitos têm sonhado com a casa própria, ou
com um carro novo, ou coisas do tipo, no entanto essas coisas devem ser nada diante do amor que devemos
dedicar ao nosso Senhor.

CONCLUSÃO
Todo cristão bem organizado e que deseja aproveitar bem o seu tempo, deve ter uma escala de prioridades,
deve saber exatamente o que almeja, deve perceber o que realmente é importante. Ao atentar para todos os
setores de sua vida, ele deve perceber que qualquer escala que faça, qualquer que seja seu objetivo na vida,
Deus será sempre sua prioridade. Ao colocar Deus acima de todas as coisas o crente terá capacidade de
aproveitar melhor o tempo, o qual passa voando.

PERGUNTA PARA REFLEXÃO
Você tem priorizado Deus e seu Reino em tua vida?
Como tem sido lidar com as prioridades num mundo cheio de urgências?
Adaptação SEREP

