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UMA VIDA ABENÇOADA PRECISA DE FÉ 

FÉ É COISA DO CORAÇÃO 
SÓ PODEMOS CRER COM O CORAÇÃO 

PRECISAMOS CUIDAR DO CORAÇÃO



3 - O PRINCÍPIO DO PRIMEIRO



Primeiro o Mais Importante
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IMPORTANTE NÃO IMPORTANTE

URGENTE URGENTE

IMPORTANTE NÃO IMPORTANTE

NÃO URGENTE NÃO URGENTE



Como sei o 
que é mais 
importante 
para mim?

•Tempo 

•Talento 

•Tesouro
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SE DEUS VEM PRIMEIRO NA 
SUA VIDA, TODO O RESTO 

FICARÁ EM ORDEM
“Disse Jesus: ‘Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e 
a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas’.” - 
Mateus 6:33
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Os primogênitos e as primícias
E disse o Senhor a Moisés:  "Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita 
me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais.”  -  Êxodo 13:1-2 

“Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como 
contribuição da sua colheita.”  - Números 15:20 

“Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia 
das ovelhas.” - Deuteronômio 18:4 

As primícias dos frutos da tua terra trarás à Casa do SENHOR, teu Deus. - Ex 23:19 

“Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que 
dormiram.”  - 1 Coríntios 15:20
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Primícias

• Primeiros frutos. 

• Primeiras produções. 

• Primeiros efeitos; primeiros lucros. 

• Primeiros sentimentos; primeiras alegrias.
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O primeiro pertence a Deus

"E disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os  
primogênitos. O primeiro filho israelita Me pertence, não somente 
entre os homens, mas também entre os animais.” - Ex 13:1-2 

"Resgatem com um cordeiro toda primeira cria dos jumentos, mas 
se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem 
também todo primogênito entre os seus filhos." - Ex 13:13
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Sacrificado ou Resgatado
• O primogênito puro deveria ser sacrificado . 

• O primogênito impuro deveria ser redimido.   

• No caso: 

• Puro = cordeiro 

• Impuro = jumento 

• Resgatem todos os seus primogênitos — disse o Senhor
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Deus é o primeiro a obedecer sua Palavra!

“Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” - 
João 1:29 

• Se é primogênito, e é puro: deve ser sacrificado.  

• O puro é sacrificado para que o impuro seja resgatado. 

• Jesus, puro e sem defeito, é sacrificado para que nós, 
impuros, sejamos redimidos. 
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Deus entrega Jesus antes de ver os resultados

Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por 
nós quando ainda éramos pecadores. - Romanos 5:8 

• Deus não esperou nós nos arrependermos primeiro.  

• Primícias é dar o melhor e o primeiro sem ver os resultados.  

• A primeira cria das ovelhas.  Os primeiros frutos da colheita.  

• Não disse: espere nascer 10 cordeiros, então me dê um. Deus diz: me dê o 
primeiro, me coloque em primeiro lugar em sua vida. 
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É preciso ter fé para dar as primícias.  
Significa dar a Deus antes de saber se 

você terá o suficiente. 

• Tempo suficiente: do dia, da semana 

• Talento suficiente: capacidade, energia 

• Tesouro suficiente: dinheiro, bens
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Dar primeiro a Deus o que pertence a Ele
 “Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado!  “Perguntam: 
‘Em que te roubamos?’.  

“Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação 
inteira tem me roubado.  

Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão 
em minha casa. Se o fizerem”, diz o SENHOR dos Exércitos, “abrirei as janelas do 
céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para 
guardá-las! Sim, ponham-me à prova!  

Malaquias 3:8-10
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"Me pertence", disse Deus  
Portanto não é meu!

• As primícias pertencem a Deus.  

• Eu não posso DAR o que não me pertence.  

• Eu somente posso ENTREGAR, TRAZER ou DEVOLVER.  

• Josué capítulo 6 — a queda de Jericó e o pecado de Acã
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A SUA PRIMÍCIA, SANTIFICA E  
PROTEGE TODO O RESTANTE DOS SEUS RECURSOS

Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda 
ela é santa. E, as raízes da árvore são santas, os ramos também 
o serão.  - Romanos 11:16 

O gatilho que dispara as bênçãos em nossa vida é colocar 
sempre o Senhor em primeiro lugar. 
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Deus não precisa que eu dê,  
eu é que preciso ser 

abençoado. 



Ele deu primeiro, Ele me amou primeiro, Ele 
criou tudo, restaurou tudo, e me entregou tudo.  

Por isso o meu melhor, o meu primeiro, eu 
entregarei a Ele, de todo o meu coração.



É O QUE DEUS TEM PARA VOCÊ!


