pr1meiro
“Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas
serão acrescentadas a vocês.” Mateus 6:33

• UMA VIDA É FEITA DE PRIORIDADES

Buscando um direcionamento para nossa igreja, depois de um ano tão desafiador como foi
2020, tivemos uma percepção de que este ano será um ano da SUPERAÇÃO. Considerando
que completaremos 60 anos de existência, em Copacabana, acreditamos, mesmo Deus já
tendo feito tanto, que há mais dele para nós. Como igreja, sonhamos em levar ao batismo 60
discípulos, formar 200 pessoas no Discipulado 1 a 1, realizar 40 casas de Paz, matricular 70%
dos membros em classes e cursos da Escola Bíblica, crescer 12% em novas parcerias missionárias e multiplicar 40 novas células. E você? O que espera superar em 2021?
Você recebeu uma folha para escrever seus planos de superação para este ano. O objetivo
desta dinâmica não é fazer determinações, uma vez que é o Senhor que sabe os planos
que tem para cada um de nós. A intenção é, antes, fazer um exercício de olhar para as áreas da sua vida que podem ser mexidas e melhoradas e identificar o que você tem buscado em primeiro lugar. Quais são suas prioridades? Quanto tempo você dedica para elas?
Quanto elas lhe custam?

• DEUS E SEU REINO ESTÃO EM PRIMEIRO LUGAR?

Jesus nos ensina que ver Deus em primeiro lugar é submeter todo o resto ao seu cuidado.
Se sua prioridade for o reino de Deus e sua justiça, o que poderia ser alterado nas diferentes
áreas de sua vida? Superar-se não é realizar desejos, mas aprender a enxergá-los na perspectiva do reino. Com base nessa palavra, elencamos cinco modos de priorizar o reino de
Deus em 2021.
1. Na primeira hora de seu dia, busque a Deus antes de fazer qualquer outra coisa.
“Ó Deus, tu és meu Deus; eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de ti; todo
o meu corpo anseia por ti nesta terra seca, exausta e sem água.” Salmos 63:1
“No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para
orar.” Marcos 1:35
2. No primeiro dia da semana, adore e celebre a Deus como igreja.
“No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão...”
Atos 20:7a

“Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia
do Senhor.” Hebreus 10:25
3. Na primeira semana de cada mês, jejue.
“Convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene.” Joel 1:14
“Mas, quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará
que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai,
que observa em segredo, os recompensará.” Mateus 6:17-18
4. De sua renda mensal, dê primeiro o dízimo.
“A décima parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos ou os frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a ele.” Levítico 27:30
“Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus! Hipócritas! Têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes
da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar
das mais importantes.” Mateus 23:23
5. Na primeira oportunidade, evangelize
“Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera
a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o
livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: “Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a”. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías
e lhe perguntou: “O senhor entende o que está lendo?” Ele respondeu: “Como posso entender se alguém não me explicar?” Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu
lado.” Atos 8:27-3
“E disse-lhes: “Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem
crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas;
pegarão em serpentes; e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum;
imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados”. Depois de lhes ter falado, o
Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus.” Marcos 16:15-19

• PARE, PENSE E TENHA UM 2021 DE SUPERAÇÃO

Faça algo novo neste ano: busque a Deus em primeiro lugar. Colocá-lo em primeiro tem
potencial de revolução em sua vida. É o primeiro e mais decisivo passo a ser dado se você
quiser fazer de 2021 um ano da superação.

