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Prioridades na Nossa Vida  

É comum perceber que em momentos das nossas vidas 

as coisas começam a andar de forma desordenada, a 

correria do dia a dia não nos deixa perceber muitas 

coisas “urgentes” que vão tomando o lugar do que é 

realmente importante. 

Pensando nisso, vamos abordar algo que 

possivelmente você já saiba de traz para frente, mas 

que dificilmente prestamos atenção e nos controlamos 

com o passar do tempo, são as prioridades que damos 

nas nossas vidas ou hierarquias daquilo que julgamos 

importante. 

Podemos dizer que existe uma escala de valores 

baseado naquilo que a Bíblia nos ensina que 

precisamos seguir e a maneira correta de tratar essas 

prioridades. 

1. Deus em Primeiro Lugar 

Por mais que seja óbvio, é importante darmos ênfase 

nisso, será que com o passar de nossos dias, naquilo 

que praticamos, pensamos ou sentimos, Deus 

permanece em primeiro lugar? A bíblia é muito clara 

nos ensinando sobre este mandamento e sobre a 

seriedade que isso tem sobre as nossas vidas: 

 

Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua 

justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. 

Mateus 6:33 

 

Jesus classifica como o mandamento mais importante 

a ser seguido, amar ao único Senhor: 

 

Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. 

Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-

lhe: "De todos os mandamentos, qual é o mais 

importante?" Respondeu Jesus: "O mais importante é este: 

‘Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único 

Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de 

toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as 

suas forças’. O segundo é este: ‘Ame o seu próximo como a 

si mesmo’. Não existe mandamento maior do que estes". 

Marcos 12:28-31 

 

Esse mandamento passa inclusive por estar acima da 

nossa família, por exemplo, se um dia um marido impor 

que sua esposa não pode servir/adorar a Deus, neste 

caso, o que mais importa é agradar a Deus e não ao 

marido. Não confunda esta instrução com algum 

desagrado momentâneo onde um marido/esposa não 

cristão possa ter um dia, não querendo que ele(a) vá na 

igreja por exemplo, é preciso ter discernimento para 

não negligenciar as responsabilidades da sua casa e dar 

um mau testemunho para uma pessoa que ainda não 

conhece a Jesus. Muitas pessoas confundem estar na 

igreja ou executar rotinas na igreja como única forma 

de adoração a Deus. 

  

"Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua 

mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria 

vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. 

E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não 

pode ser meu discípulo. 

Lucas 14:26,27 

 

Fato que muitas coisas geralmente fazem-nos deixar 

Deus em segundo lugar, nossa família, trabalho, 

responsabilidades até mesmo a igreja. Coisas que não 

nos permitem separar um tempo de oração, jejum, 

louvor e adoração sincera a Deus, essa é a maior 

ferramenta usada pelo diabo. Certa vez vi uma frase 

que o Pastor Gustavo Bessa compartilhou em suas 

redes sociais, nela dizia: “O diabo continua usando a 

mesma estratégia a quem interessar, o poder e a glória 

desse mundo. Ele só pede uma coisa: “Deixe Deus em 

segundo lugar”.”. Forte não é mesmo? Essa foi a 

mesma estratégia usada também com Jesus: 

O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance 

todos os reinos do mundo. E lhe disse: "Eu lhe darei toda a 

autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me 

foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se 

você me adorar, tudo será seu". 

Lucas 4:5-7 

 

2. Família em segundo lugar 

Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos 

de sua própria família, negou a fé e é pior que um 

descrente. 

1 Timóteo 5:8 

 

Talvez você tenha pensado que a igreja ou o seu 

ministério viria em segundo lugar, não é? Isso é algo 

muito comum e não posso negar que eu mesmo pensei 

assim por muito tempo, isso é uma grande armadilha. 

 

Para falar verdade em muitos momentos eu já cheguei 

a justificar ausências na minha casa ou em outros 

compromissos de família priorizando a igreja e 

dizendo: “Estou fazendo a obra de Deus”. “Estou 

cumprindo meu chamado”, ou então a desculpa 

clássica que muitos dão: “Por que você está me 
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criticando por estar fazendo algo na igreja? Você queria 

que eu estivesse onde?”  

 

Na realidade isso tudo é muito triste, por pensamentos 

e atitudes assim um desgaste é gerado de forma 

desnecessária. Também vemos de forma recorrente 

famílias de pastores ou líderes que não conseguem ter 

seus filhos na igreja por não exercerem seu principal 

ministério: sua família. Quantas pessoas são criadas em 

um ambiente onde a ausência é justificada por rotinas 

dentro da igreja, é muito comum isso fazer com que 

jovens tenham rejeição da igreja, por ser algo que 

compete com a atenção dos seus pais. 

 

É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido 

de uma só mulher, … que governe bem a sua própria casa, 

tendo seus filhos em sujeição, com todo o respeito (pois, se 

alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará 

da igreja de Deus?)”  

1 Timóteo 3:2-5 

 

De novo, nosso principal ministério é a nossa casa, 

nossa família, antes mesmo de exercermos qualquer 

atividade. Hoje casamentos estão se perdendo por 

casais não entenderem o que é prioridade. O trabalho, 

igreja ou outros afazeres tem um espaço maior do que 

seu próprio lar. 

 

3. Trabalho em Terceiro Lugar 

 

É impressionante a facilidade com que nos levamos aos 

extremos. De um lado, temos na igreja pessoas que são 

viciadas em trabalho e cujas vidas não estão em ordem, 

pois desrespeitaram a escala bíblica de valores, pondo 

o trabalho em primeiro lugar. De outro, temos aqueles 

que deixaram o trabalho no último lugar da sua escala 

de valores, ou que nem mesmo colocam o trabalho em 

suas prioridades! 

“Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: Se 

alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de 

fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que 

andam desordenadamente, não trabalhando; antes se 

intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e 

exortamos, no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando 

tranquilamente, comam o seu próprio pão.”  

2 Tessalonicenses 3:10-12 

 

A bíblia nos mostra que é preciso trabalhar! Pôr o 

sustento na mesa, ter planos para o futuro, conquistar 

as coisas, não viver às custas dos outros. Sinceramente 

acho difícil que atualmente temos pessoas que tem 

essa dificuldade e mereçam a mesma exortação que 

Paulo deu acima, em todo caso, vejo que as vezes 

pessoas tentam negligenciar seu trabalho e 

automaticamente prejudicam sua família e seu 

ministério, isso não agrada a Deus! 

4. Igreja em Quarto Lugar 

Agora sim, a igreja. Mas estar em quarto lugar não quer 

dizer que temos que deixar a igreja de lado. Muitos não 

programam suas vidas, e por qualquer situação deixam 

de estar vivendo em unidade com a igreja. Existem 

diversas pessoas dizendo que ter uma frequência 

recorrente na igreja é “religiosidade” e que pode ter 

um relacionamento com Deus em casa somente, não é 

nada disso! A bíblia mostra que devemos congregar 

sim! É lá que, uns com os outros, seremos renovados, 

tratados, amados, curados: 

“Não abandonando a nossa congregação, como é costume 

de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros; e tanto 

mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia”. 

Hebreus 10:25 

 

Mesmo vindo depois da família e do trabalho, a igreja 

é um valor precioso que deve vir antes de qualquer 

outra coisa ligada à vida social, nunca deixe a igreja de 

fora das suas prioridades. 

Que Deus lhe dê sabedoria para colocar esta escala de 

prioridades em prática na sua vida! 

 

 

 
Desafio da Semana 

 

Para deixar Deus em primeiro lugar é um exercício diário de 

comunhão que você terá que fazer sozinho. Para as demais 

prioridades, converse com seu cônjuge sobre aquilo que 

você possa estar falhando e gerando incômodos. Respeitar 

essa ordem na nossa rotina vai fazer com que não 

tenhamos tantos problemas que temos atualmente. 

 

Texto para meditarem juntos 

1 Timóteo 3 


