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DEUS EM PRIMEIRO LUGAR

VIVENDO COM PRIORIDADE
“E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu
Deus de todo o teu coração, e de toda tua
alma, e de todo teu pensamento”, Mt 22.37.
Um fato muito questionado nos dias
de hoje é: É pecado ser rico? É pecado ser
próspero? Ter bens?
A resposta que melhor se encaixa nestas
perguntas é: Depende!
Quando as riquezas se tornam um
problema na minha vida? Quando eu inverto
os valores na minha vida. Entendamos que
o grande problema do homem não está no
que ele possui e sim no quanto ele prioriza o
que possui.
Nada do que o homem possuir pode ou
deve estar acima de Deus em sua vida, isto
significa que possuir bens não é pecado,
desde que esses mesmos bens não mudem
seus critérios e convicções perante Deus.
A Bíblia é muito clara quanto ao que
devemos amar acima de tudo:
“E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu

Deus de todo o teu coração, e de toda tua
alma, e de todo teu pensamento”, Mt 22.37.
O que devemos busc ar em
primeiro lugar:
“Mas buscai primeiro o reino de Deus e
sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas”, Mt 6.33.
O homem deve entender que sua vida é
um reflexo de suas escolhas e prioridades,
este reflexo não acontece por um curto
período de tempo, e sim, na eternidade.
“Quem ama o pai ou a mãe mais do que
a mim não é digno de mim, e quem ama
o filho ou a filha mais do que a mim não é
digno de mim”, Mt 10.37.
Encerramos este tema com a frase da
escritora cristã Maude Royden:
“Quando você não tem mais nada a não
ser Deus, então pela primeira vez você se
torna consciente de que Deus é suficiente e
deve ser prioridade”.
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