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PRIMEIRO LUGAR                                                                            
“Mas, buscai primeiro o reino de 

Deus, e a sua justiça, e todas estas 

coisas vos serão acrescentadas.”  

Mt 6:33 

Introdução 

Estamos diante de uma das maiores 

ações da humanidade: a busca! O 

termo buscai na frase de Jesus 

deriva do verbo buscar e conforme 

definição do dicionário pode 

significar: “Fazer um grande 

esforço para conseguir encontrar 

(algo ou alguém); Tentar obter 

algo com esforço; empenhar-se.” 

Todos nós buscamos algo, 

queremos chegar em algum lugar, 

temos objetivos, metas, sonhos, 

sempre estamos com os nossos 

desejos pessoais aflorados. E é aqui 

que “mora o perigo”, nos nossos 

desejos pessoais. 

Desenvolvimento 

No versículo Jesus diz: “- buscai 

primeiro o Reino de Deus e a sua 

justiça, e todas estas coisas vos 

serão acrescentadas.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já no contexto desse versículo, 

Jesus ensinava a seus discípulos 

sobre a confiança em Deus e a Sua 

provisão. 

É justamente isso que precisamos 

entender durante a nossa caminhada 

cristã, Ele não quer que nós nos 

foquemos em nossas necessidades, 

mas sim no empenho da 

multiplicação da boa nova do Seu 

reino que será estabelecido em 

breve, Ele quer que busquemos 

custe o que custar, confiando 

extremamente em Sua capacidade 

abençoadora de provisão. 

Então surge a grande questão, como 
buscá-lo? 
 

Para alcançarmos a resposta da 

pergunta acima precisamos lembrar 

que esta ordem de Jesus está 

paralelamente ligada aos dois 

principais mandamentos: Amar a 

Deus sobre todas as coisas e ao 

próximo como a ti mesmo (Mt 

22:35-40).  

 

Ou seja, buscar o Reino de Deus só 

é possível através de uma maneira: 

com o amor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O capítulo 14 do livro de João está 

repleto e pode ser a chave bíblica 

para que possamos entender o que 

Jesus está requerendo de nós (Jo 

14:1-4; 5-7; 8-18; 21; 22-24). 

E de que maneira temos feito isso? 

Como temos compartilhado? Como 

temos testemunhado? Como as 

nossas palavras e ações tem 

influenciado positivamente na vida 

espiritual dos que nos cercam? 

Temos usado nossas habilidades, 

nossa profissão, nossos 

relacionamentos para expressar o 

amor de Cristo e promover o Seu 

reino? 
 

Se a resposta for não é hora de 

refletir sobre as nossas atitudes e 

mudar a postura, rever conceitos e 

quebrar paradigmas que foram 

estabelecidos e estão arraigados em 

nosso ser devido a nossa cultura, 

que é influenciada diretamente pelo 

pecado. 

  

Se a resposta for sim, tenhamos 

também cuidado, não devemos 

achar que somos melhores, porque 

tudo isso só é possível por causa da 

sua graça e da ação enérgica do 

Espírito Santo sobre as nossas vidas 

(Ef 2:8-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

Às vezes podemos achar demais o 

que Jesus requer de nós, mas isso é 

engano de Satanás, ele está caído e 

derrotado eternamente e quer levar 

o máximo de pessoas com ele. 

Entenda, Jesus nos pede apenas o 

que Ele sabe que podemos fazer, 

ele não é um abusador, mas sim se 

fez abusado, envergonhado, 

humilhado, criticado e desprezado 

por causa do nosso 

Entenda algo, buscar o Reino de 

Deus e sua vontade nos fala de 

sentir um desejo imenso de 

compartilhar Deus e o Seu reino 

com o próximo, inclusive, muito 

mais que nossos desejos pessoais. 

Lembre-se, o desejo dEle é que 

todos sejam alcançados por sua 

graça. 

Mas isso só será possível se 

verdadeiramente houver amor em 

nossos corações e se Ele estiver em 

primeiro lugar em nossas vidas. 

 
Ev. Márcio Rezende 
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CONGREGAÇÕES 

Rua 01, 224, Nova Aurora III 
Pr. Edvan Borges (62) 98489-6848 
 

Av. Contorno Sul, 313, Muniz Falcão 
Pr. Roberto Carvalho (62) 98489-6848 
 

CULTOS | DOMINGOS E QUARTAS-FEIRAS | 20HS 

Dois dias de muita unção, cura, transformação, restauração, quebrantamento, entrega, adoração, lágrimas, ministração da Palavra de Deus e um mover 

sobrenatural do Espírito Santo marcaram a II Conferência de Mulheres da Rede de Casais da AD Missão Goianésia, realizada nos dias 28 e 29 de 

outubro de 2016. 

As ministrantes da Palavra foram a Prª Risía Guimarães e a Missª. Laura Martins. 

E as 204 mulheres inscritas saíram edificadas, prontas para serem vasos de honra na família, na igreja, no trabalho ou em qualquer outro relacionamento 

de suas vidas. Algumas irmãs falaram a nossa reportagem. 

“Eu achava que eu sabia muita coisa, devido 

a já possuir tanta experiência. Mas nestes 

dias aprendi que ainda existem detalhes para 

serem concertados, afim de que as coisas 

prossigam da forma que Deus espera. À 

partir de hoje quero fazer muitas coisas 

diferentes.”  

Pra. Jordana Paula 
Av. Contorno Sul 
 

“Louvo a Deus pela disposição de cada 

participante em estar conosco nesses dois 

dias. Minha oração ao Senhor é para que as 

palavras ministradas gerem vida no seu 

coração e que você possa a cada dia saber 

conduzir da melhor todos os seus 

relacionamentos. ”  

Pollyana Salomão  
Rede de Casais 
AD Missão Goianésia 
 

“Nossa conferência foi uma benção, as 

preletoras foram muito usadas pelo Senhor. 

Pude ver entre as mulheres muitas lágrimas 

e batismo com Espírito Santo. Fiquei muito 

feliz com tudo que aconteceu, que Deus 

continue nos abençoando. Sei que Deus tem 

coisas maiores pra nós.”  

Pra. Lurdes Lopes 
AD Missão Goianésia 
 

Rua 15 c/ 42, 190, Nova Fiica 
Pb. Gilberto Sampaio (62) 98468-6475 
 

Av. Brasil Oeste, 572, Covoá 
Ev. Samuel Oliveira (62) 98462-0401 
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