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ALIMENTANDO O REBANHO 
TEMA:A IMPORTÂNCIA DAS PRIMICIAS PARTE II 

Rm.11,16 

INTRODUÇÃO 

SHALON ADONAI  Que seja assim seu 2018, 

Semana passada nós aprendemos sobre o que é 
primícias. Que segundo o dicionário Aurélio é. 

 Primeiros frutos, primeiras produções, primeiros 
efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, 
primeiros gozos, começos, prelúdios. 

Na definição bíblica não é diferente, por traz de toda 
uma doutrina fundamentada em ensinos explícitos e 
figuras implícitas, as escrituras nos mostram a 
importância que Deus da ao nosso ato de entregarmos 
a ele as nossas primícias, cuja definição é: 
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A primeira parte de algo. Portanto primícias é mais 
que oferta, mais que bens, mais que dinheiro, não é 
apenas ofertar valores, primícias tem que ser o 
primeiro. 

NOVO TESTAMENTO Rm.11,16 
Vamos observar o que diz o texto, se as primícias 
são santas, também a massa o é, se a raiz é santa, 
também os ramos são. O que Paulo nos ensina não 
é um retrocesso a antiga aliança em forma de lei, 
mas o entendimento de um princípio de que se 
santificamos as primícias que é a primeira parte, 
tudo que vem depois também o é, outra ilustração 
bem importante que fortalece o entendimento deste 
princípio é o de que se a raiz é santa(a primeira 
parte) ou a parte mais importante na formação da 
planta for santa tudo que a planta produzir daquele 
momento adiante o é. 

 Esse era o entendimento que os judeus 
receberam da Lei de Moisés. Se santificassem ao 
Senhor as primícias de sua renda, estariam 
santificando o restante da renda que ficava em suas 
mãos. Por isso, Deus poderia fazer com que se 
enchessem fartamente os seus celeiros e 
transbordassem de vinho os seus lagares. 

Paulo ainda escrevendo aos Romanos disse que 
havia um propósito de fazer de Jesus o primogênito 
entre muitos irmãos, Deus foi o primeiro 

propiciador, Pedro diz o cordeiro foi apresentado 
antes da fundação do mundo.I-Pd.1;19,20 

não poderia deixar de mencionar o texto de Mt.6;33 
que Jesus nos ensina que devemos buscar a Deus 
em primeiro lugar ou dar a ele a honra de ser o 
primeiro em nossa vida,  nós aprendemos que as 
primícias é dá a Deus a honra de ser o primeiro em 
tudo na nossa vida, família, trabalho, finanças e etc. 
Se como sombra das coisas que viriam trouxe 
benefícios para os Judeus, quanto mais nós que 
vivemos em Cristo vamos experimentar se o 
praticarmos. 

 

CONCLUSÃO 

A sim quero terminar minhas informações sobre 
este assunto, os Judeus precisaram de uma lei para 
praticar o que traria benefícios a eles nós não, 
temos a oportunidade de uma forma voluntária  de 
experimentar está tão grandiosa bênção de dar a 
Deus as nossas primícias, honra-lo. Por  meio 
dessa atitude Deus abençoará tudo mais que 
fizermos, produzirmos, adquirirmos, que possamos 
aprender com a lei e com deus. o propiciador 
sempre será o primeiro beneficiado (e de uma forma 
voluntária e não  por obrigação), isso é bem maior.   
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