COLOCANDO DEUS EM SEU DEVIDO LUGAR
Há muitos anos Satanás vem querendo ocupar o lugar de Deus e usurpar de sua glória.
Ezequiel 28
Isaías 14
Trazendo este fato para nossa vida pessoal, não é diferente.
Hoje o lugar de habitação preferido do Senhor é o coração do homem e é deste lugar
que Satanás tenta tirar de Deus a todo custo.
No mês de fevereiro nosso estudos tem tratado assuntos sobre as finanças e o Reino
de Deus.
Mas o que tem haver finanças e o lugar que é de Deus e Satanás tenta usurpar no
coração do homem?
TUDO
Quero hoje abordar um assunto que causou e causa muitas desavenças e discórdia no
meio secular e muitas vezes no meio do povo de Deus, por desconhecerem o
propósito e as consequência do princípio das primícias.
PRIMÍCIAS
-Primeiras coisas de uma série; começos;prelúdios.
-Primeiros frutos colhidos.
-Primeiros animais nascidos.
-Primeiros lucros
-Primeiras emoções e sentimentos.
Antes de tudo temos que entender que primícias é um PRINCÍPIO ESTABELECIDO POR
DEUS e não pode ser tratada como qualquer oferta.
Êxodo 34:26
Salomão (O homem mais sábio que já existiu) nos orienta a proceder da seguinte
maneira a respeito do princípio das primicias:
Provérbios 3:9-10
HONRA
-marca de distinção; homenagem.
-função ou lugar de destaque em uma escala hierárquica.
Quem não gostaria de ter a sabedoria de Salomão?
Pois bem, está aí um de seus sábios conselhos.
Será que nos fará bem segui-lo?
Não quero aqui falar de dinheiro ou quantia monetária, mas sim o desejo de Deus de
ser honrado pelo homem através do cumprimento deste princípio.
Ele quer ser o primeiro em todas as áreas de nossas vidas e a área financeira é a MAIS
importante.
"Como assim a mais importante? Deus quer o meu coração e não precisa do meu
dinheiro."

Você não precisa concordar com esta afirmação, mas olha o que diz a palavra de Deus
a respeito do dinheiro.
1 Timóteo 6:9-10
9. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em
muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa
desgraça.
10. Porquanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males; e por causa dessa
cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos.
(1 Timóteo, 6)
Antes de amar qualquer pessoa ou coisa você precisa amar a Deus em primeiro lugar,
em Marcos 12:28-31 Jesus faz uma declaração nos revelando mais uma vez o desejo de
Deus por ser o primeiro.
Em Levítico 23:14 vemos a necessidade da primazia sendo estipulda.
Mas tirando um pouco o foco sobre principio e lei, devemos observar nas escrituras
sagradas, que a primeira menção de oferta foi uma primícia ao Senhor antes mesmo
de o princípio ser estabelecido.
Genesis 4:3-7
3. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo, em oferenda ao
SENHOR.
4. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o SENHOR
aceitou com alegria a Abel e sua oferta.
5. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda; e, por esse motivo, Caim ficou
muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna.
6. Então o SENHOR abordou Caim: “Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto
está transtornado?
7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres,
sabe que o pecado espreita à tua porta e deseja destruir-te; cabe a ti vencê-lo!”

Analisando esse texto temos alguns ensinamentos muito preciosos.
1- Caim não ofereceu o primeiro ao Senhor.
(Os primeiros frutos ele usou para sí, somente depois de passar um tempo ele separou
uns para oferecer ao Senhor.)
2- Abel ofereceu O PRIMEIRO E O MELHOR e foi aceito juntamente com sua oferta.
DEUS analiza a oferta e sua intenção, para aceitar o OFERTANTE. (vs3-vs.4-Muitos
crentes perdem a calma e a paciência facilmente em muitas situações por não estarem
sendo aceitos por Deus pois não estão cumprindo o princípio das primícias.(vs.5)
-Depende somente de nós mudar a atmosfera espiritual referente a esta área em
nossas vidas.(vs.6 e 7)
Malaquias 1:10
10. “Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do Templo! Assim
ao menos não acenderia o fogo do meu Altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o

menor prazer”, afirma Yahweh dos Exércitos, “e não aceitarei as vossas ofertas desse
jeito!
A intenção de Deus nunca foi a oferta, mas sim o que declaramos realizando tais atos.
Com sua primícia Abel declarou: "Antes que eu usufrua dos frutos do meu trabalho eu
honrarei primeiramente ao meu Senhor!".
Querido leitor!
Não é errado pedirmos a Deus o que desejamos obter, mas a maneira errada de pedir
é que não nos permite receber.
Tiago 4:2-3
Pedir corretamente envolve o fato de cumprir princípios e o princípio das primicias
creio eu que é o mais importante princípio financeiro estabelecido por Deus, pois o
coloca em primeiro lugar em nossos corações.
Tenho visto expressões da seguinte ordem: "hoje não honro ao Senhor porque ganho
pouco!"
Isto é uma imensa mentira que Satanás lhes impõe para que tais oradores não sejam
abençoados com a prosperidade prometida por Deus a todos aqueles que cumprem
seus princípios financeiros.
Provérbios 3:9-10
9. Honra ao SENHOR com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos;
10. e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho
os teus reservatórios.
Lucas 6
38. Dai sempre, e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida,
transbordante; generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir
o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir.
O PROPÓSITO DAS PRIMÍCIAS É COLOCAR DEUS EM PRIMEIRO LUGAR EM NOSSAS
VIDAS
A CONCEQUÊNCIA é sermos ABENÇOADOS.
Josué 6: 17-18
17. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada a Yahweh como Hérem,
Anátema, para destruição. Somente a prostituta Rahav, Raabe e todos os que estão
com ela em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos.
18. Mas vós, guardai-vos do anátema, ficai distantes do que é consagrado à destruição,
não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema, não vos deixeis mover pela
cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel e traria desgraça e
destruição sobre toda a congregação israelita.
Deus ordenou que os israelitas não tocassem em nada de riquezas pois Jericó seria a
primicía referente a conquista de Canaã. (O primeiro é do Senhor).

Após a gloriosa vitória sobre Jericó Josué parte confiante para Ai, uma cidade quena e
que a seus olhos não resistiria nem a metade do exército de israel, mas o desfecho foi
inesperado.
3. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: “Não é necessário que suba todo o
povo, mas apenas dois ou três mil homens subam para atacar Ai. Nem se fatigue todo
o povo, pois os seus habitantes não são numerosos!”
4. Sendo assim, foram deslocados para lá, cerca de três mil homens, que se puseram
em fuga diante dos habitantes de Ai.
5. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de trinta e seis israelitas e perseguiram
todo aquele grupo de soldados de Israel desde a porta da cidade até Shevarim,
Pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disto, o coração do povo derreteu,
tornou-se como água, e caíram em grande desânimo.
(Josué, 7)
Com Deus tratou com Caim, tratou também com Josué.
10. Então, Yahweh falou a Josué: “Levanta-te! Por que permaneces assim prostrado
sobre o teu próprio rosto?
11. Ora, o povo de Israel pecou, violou a Aliança que Eu lhe ordenara. Sim! Tomou do
que era anátema, e até o furtou para si, e também o escondeu e guardou entre suas
bagagens.
12. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos, e voltarão as
costas, fugindo de seus adversários porquanto se tornaram a si mesmos anátemas,
merecedores de destruição! Portanto, não estarei mais convosco, se não destruirdes
do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio.
13. Levanta-te, pois, santifica o povo e proclamarás: Santificai-vos para amanhã, pois
assim diz Yahweh, o Deus de Israel: O anátema está no meio de ti, ó Israel; não
poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhais eliminado o anátema do vosso
meio.
(Josué, 7)
A UNÇÃO DE CONQUISTA foi retirada de dentro do povo.
QUEBRAR PRINCÍPIOS RETIRA DE NÓS A UNÇÃO PARA AS QUAIS TAIS PRINCÍPIOS
FORAM ESTIPULADOS.
Somente após o concerto Israel pôde avançar e conquistar.
1. Então Yahweh falou a Josué e o encorajou: “Não temas e não desanimes! Toma
contigo todos os guerreiros de Israel. Levanta-te! Sobe contra Ai. Eis que Eu entrego
em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra.
2. Tratarás Ai e seu rei como trataste Jericó e seu rei. Entretanto, desta vez podereis
vos apossar dos despojos e dos animais. Prepara uma emboscada atrás da cidade!”
(Josué, 8)
QUANDO ENTREGAMOS O PRIMEIRO AO SENHOR ELE SANTIFICA TODO O RESTANTE.

Romanos 11:16
16. Se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a
massa toda igualmente o é; se a raiz é santa, todos os ramos também o serão.
Muitas vezes desenvolvemos projetos que aparentemente não tem perspectivas de
erro e nos trará uma satisfação completa quando a execução estiver concluída com
sucesso, mas no decorrer de seu andamento acontece algo que nos causa prejuízo e
consequentemente desânimo.
Quero abordar mais um exemplo nas sagradas escrituras que iluminará nossas mentes
e nos farão desejar ardentemente cumprir o princípio das PRIMÍCIAS.
2. “Assim diz Yahweh, o SENHOR dos Exércitos: Este povo murmura: ‘Não chegou ainda
o momento certo, o tempo para se reconstruir a Casa de Yahweh!’”
3. Por este motivo a Palavra do SENHOR foi uma vez mais comunicada por meio do seu
profeta Ageu, dizendo:
4. “Porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a
minha Casa continua em ruínas?”
(Ageu, 1)
Após exílio o povo de Deus deu mais importância em construir suas casas com os
melhores materiais e mais fino acabamento esquecendo -se de quem lhes dera a
liberdade e os recursos para reconstruir suas vidas.
5. Assim ordena Yahweh Tsâbâ’, o SENHOR dos Exércitos: “Considerai, pois, o vosso
passado!
6. Semeastes muito, mas colhestes pouco! Comeis, mas não vos satisfazeis; bebeis,
mas não conseguis matar a sede; vesti-vos, mas ninguém se sente aquecido e
confortável; e o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada!”
7. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: “Considerai o vosso passado; refleti
sobre o que tens feito!
8. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai o Bayith, a Casa,
para que Eu me alegre dela e nela seja glorificado!” Exorta Yahweh.
9. “De fato, esperastes muito, mas veio pouco; e esse pouco, quando o levastes para
casa, Eu ainda o dissipei com um só sopro. E agi deste modo por que motivo?”
Questiona o SENHOR dos Exércitos. “Ora, porque deixastes a minha Casa sob
escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens!
10. Por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o
seu fruto costumeiro.
11. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o
vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também todas as pessoas e os
rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado!”
(Ageu, 1)
O próprio Deus não deixou o povo prosperar pois estavam quebrando o princípio de
dar o primeiro lugar a ele.

Muitas vezes estamos assim, trabalhamos tanto e não vemos o resultado de nosso
esforço, ou se vemos ele some rapidamente.
(Vs 6,9 e 10)
Deus trata com seu povo para que haja concerto.
15. Agora, pois, prestai toda a atenção e considerai tudo o que vem acontecendo
desde aquele dia. Antes de haverdes iniciado a reconstrução do Templo.
(Ageu, 2)

Deus abençoa quando o princípio passa a ser cumprido.
18. “No entanto, considerai, Eu vos peço, de hoje em diante; do vigésimo quarto dia do
nono mês; reparem no dia em que os fundamentos da Casa de Yahweh foram
lançados. Reconsiderai:
19. Ainda há alguma semente no celeiro? De fato, até hoje a videira, a figueira, a
romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas, de hoje em diante, Eu mesmo vos
abençoarei sobremaneira!”
(Ageu, 2)
Todas as vezes que Deus estabelece princípios para seu povo ele também revela a
promessa.
Deus sempre será o mesmo e suas palavras nunca mudarão.
A segredo revelado da primicía é:
Se amando de todo nosso coração, de toda nossa alma,com todo nosso entendimento
e com todas as nossas forças colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, as
promessas dele serão cumpridas e as bênçãos nos perseguirão.
30. Amarás, portanto, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todo o teu entendimento e de toda a tua força’.
(Marcos, 12)

