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O Reino de Deus em primeiro lugar 

Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o Reino de Deus e aquilo que Deus quer, 
e ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de 
amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia 

bastam as suas próprias dificuldades (Mateus 6.33-34) 

ESTUDO 
Procure se preocupar com o que de fato importa: o Reino de Deus. Para Deus, o amanhã 

é como se fosse hoje! Nada foge do controle dele e do seu Reino. É por isso que vivemos 

pela fé. 

● “Buscar” é um imperativo! Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é uma 

decisão diária. Nós nunca encontraremos Jesus nas “demais coisas”. 

(Deuteronômio 4.29). Nós só podemos encontrar Jesus quando o buscamos de 

todo nosso coração e Ele quer ser encontrado (1 Crônicas 28.9).  

 

● Buscar a sua justiça é andar em retidão. “No princípio, Deus...” tudo na nossa vida 

deve ter origem nele e a busca por Ele e pelo seu reino deve ser o que nos motiva 

a seguir (Pergunta 1). A tribulação revela a sua fé ou a sua incredulidade. Não é o 

problema que te separa de Deus, é o que já está aí dentro. (Pergunta 2).  

 

● Cerque-se de pessoas que buscam a Deus e ao seu reino. Esteja com pessoas 

que te motivem a buscar mais Jesus. (Pergunta 3). Das duas uma: ou essas 

pessoas te deixam maluco ou eles vão passar para você o desejo de buscar a 

Deus da mesma forma (Pergunta 4).  



 
 

 

PERGUNTAS 

1. Com que frequência você reflete sobre as intenções do seu coração? O que 
podemos fazer para que elas estejam alinhadas com o Espírito Santo? 

2. Fazendo uma retrospectiva do último ano, o que a pandemia revelou em relação a 
sua fé? Você está satisfeito?  

3. Qual foi a última vez que algum amigo seu te confrontou com a palavra? 

4. Você se considera alguém que motiva os outros a buscarem mais Jesus? 

 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
Oração – Segunda à Sexta 5h30 às 7h30. 


