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Questão 
de Prioridade
Quebra-gelo (5 min)
Qual a sua prioridade para o dia de amanhã?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Mateus 12:1-21

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 A forma de Jesus ensinar é bem didática. Ele usa termos 
e situações do dia a dia para explicar verdades espirituais. Não 
é um professor ou palestrante usando palavras mirabolantes e 
desconhecidas para mostrar que entende das coisas. Ele se utiliza de 
vivências comuns do povo para cravar na mente de seus ouvintes as 
verdades que deseja passar.
 Nesse texto de Mateus, líderes acusam os discípulos de Jesus de 
estarem fazendo coisas proibidas pela Lei. O interessante é que esses 
mesmos acusadores se esqueceram de que também era proibido 
resgatar uma ovelha que tivesse caído num buraco no dia de sábado. 
Era uma desobediência a Lei.
 Ocorre que, apesar da proibição, eles resgatavam a ovelha, 
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porque era uma questão de perda financeira para o dono do animal. 
Jesus, então, chama a atenção para as prioridades - cuidar de si e 
de sua saúde e alimentação ou salvar uma ovelha para não perder 
dinheiro? Líderes criticaram os discípulos por colherem espigas no 
sábado, mas, por outro lado, iam atrás da ovelha perdida, pois não 
podiam perder dinheiro. Dois pesos, duas medidas. Jesus colocou, 
com essa explicação, que é uma questão de prioridade. Prioridade é 
“a priori”, o que vem primeiro, o mais importante.
 Considere: qual ou quais são as suas prioridades? O que você 
coloca em primeiro lugar? Como faz isso? Faça uma lista de prioridades.

Reflexão
1. De acordo com o texto bíblico, o que era prioridade para Jesus?
2. Qual foi a atitude incoerente dos fariseus que Jesus revelou?
3. Como cristão, qual tem sido a prioridade de sua vida?

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder em 
favor dos pais, para que tenham sabedoria para educar seus filhos.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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