URGENTE VERSUS IMPORTANTE
TEXTO: Lucas 8:40-48
40 Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam.
41 Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés
de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa
42 porque sua única filha, de cerca de doze anos, estava à morte. Estando Jesus a
caminho, a multidão o comprimia.
43 E estava ali certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia e
gastara tudo o que tinha com os médicos; mas ninguém pudera curá-la.
44 Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua
hemorragia.
45 "Quem tocou em mim? ", perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse:
"Mestre, a multidão se aglomera e te comprime".
46 Mas Jesus disse: "Alguém tocou em mim; eu sei que de mim saiu poder".
47 Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e
prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo contou por que tinha tocado
nele e como fora instantaneamente curada.
48 Então ele lhe disse: "Filha, a sua fé a curou! Vá em paz".
INTRODUÇÃO:
• Será que as coisas urgentes de nossa vida não estão atropelando as importantes?
• Dor de dente é urgente; cuidar dos dentes é “apenas” importante.
• Pneu furado é urgente; cuidados preventivos dos pneus e freios são “apenas”
importantes.
• Um filho doente é urgente; um filho que quer brincar conosco é “apenas” importante.
• Um telefonema do trabalho é urgente; um telefonema da família é “apenas”
importante.
• SE DESEJAMOS FAMÍLIAS SAUDÁVEIS, DEVEMOS CONSIDERÁ-LA
O ASSUNTO IMPORTANTE MAIS URGENTE DA NOSSA VIDA.
• Nesta passagem de sua vida, vemos Jesus atendendo o que era importante naquele
momento (curar a mulher com hemorragia) e fazendo esperar o que era urgente (um
pai cuja filha estava à beira da morte).
• Isso nos mostra que há MOMENTOS IMPORTANTES que devem ter total prioridade
sobre tudo aquilo que julgamos ser urgente.
1. DEVEMOS DAR TOTAL ATENÇÃO QUANDO ALGUÉM TENTA NOS TOCAR
• Não importa o quão urgente sejam as coisas que você está fazendo ou tem que
fazer, se alguém de sua família está tentando tocar o seu coração de alguma
maneira, pare e dê atenção à esta pessoa.
• Rebeldia dos filhos, insatisfação do cônjuge, envolvimento com drogas, abandono
dos estudos, doenças que vêm e vão, tristeza, depressão etc., tudo isso podem ser
maneiras que sua família está se valendo para tentar chamar a sua atenção, tocar o
seu coração.
• Ei, veja se não há alguém sangrando aí perto de você, tentando tocá-lo!

2. DEVEMOS DAR TOTAL ATENÇÃO QUANDO ALGUÉM PRECISA SER
MINISTRADO
• A mulher não queria falar, estava com medo, fechada em si mesmo, mas Jesus ficou
insistindo, insistindo, até que ela “botou tudo pra fora”, revelando sua dor e
sofrimento; assim devemos fazer com nossa família: insistir, conversar, até que tudo
venha à tona e possa ser tratado.
• Ei, veja se não há alguém calado aí perto de você, precisando conversar!
3. DEVEMOS DAR TOTAL ATENÇÃO QUANDO ALGUÉM PRECISA SER CURADO
• A virtude de Cristo curou aquela mulher. De igual modo, há em nós tanta virtude de
Cristo que é suficiente para curar a nossa família, parentes e amigos e até mesmo a
nossa cidade.
• Ei, veja se não há alguém doente aí perto de você, precisando das virtudes de Cristo!
CONCLUSÃO
• Deixar-se tocar pelas pessoas, parar para ministrar aos seus corações e curá-las
com as virtudes de Cristo que há em nós: Tudo isso são momentos extremamente
importantes que devem ter prioridade sobre quaisquer outras coisas que
consideramos “urgentes” em nossa vida.

