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PREFÁCIO

Um ano novo está começando como um presente de Deus, e quem sabe qual será 
o resultado? Em vez de ser apenas uma mistura de chances e escolhas, este resul-
tado pode ser afetado significativamente se forem adotados os princípios corretos 
na vida. E um dos mais importantes é o princípio “Primeiro Deus”.

É com este conceito em mente que seguiremos Sam Neves em uma jornada de 
descoberta em 2021, descobrindo o que podemos aprender com personagens 
passados e atuais que nos ajudarão a colocar Deus em primeiro lugar. Além de 
sua posição atual como Diretor Associado do Departamento de Comunicação da 
Associação Geral, Sam, um pastor adventista, também tem uma grande paixão 
pela Mordomia, entendendo seus conceitos cruciais a partir da perspectiva do 
Grande Conflito (veja sua biografia na página 67).

E eu acredito que não é por acaso que você está começando a ler estes Devocio-
nais de Ofertas. Talvez o Senhor esteja planejando uma bênção para você, ao levá-
lo a aplicar o princípio “Primeiro Deus” a cada um dos 365 dias deste ano. Mas se 
você é um líder de igreja, você também está convidado a estender esta bênção 
para toda a sua congregação!

Ao apresentar regularmente esses 52 devocionais, em texto ou vídeo, seguido de 
um curto momento de apelo e oração de dedicação antes de recolher as ofertas, 
você é capaz de se juntar a Deus na tarefa sagrada de ajudar muitos a colocar 
Deus em primeiro lugar, mudando vidas eternamente!

Um agradecimento especial à Christina Hawkins da Divisão do Pacífico Sul e 
Nathan Brown da Signs Publishing Association, cuja edição inestimável tornou pos-
sível esses devocionais.

Estou orando para que o Senhor possa usar este recurso para levar não só você, 
mas também muitos de seus colegas de congregação, a colocar Primeiro Deus 
em 2021 e pelo resto de suas vidas! Colocar Primeiro Deus é uma escolha com 
um resultado certo. E é possível escolher agora! 

Marcos Faiock Bomfim
Diretor do Ministério de Mordomia da AG
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UM GUIA RÁPIDO

Você pode reproduzir ou baixar os vídeos de dois minutos (um para cada um dos 52 
sábados) usando o QR code abaixo. A seguir estão as instruções sobre sua utilização:

• Os vídeos devem ser apresentados na igreja antes de recolher as ofertas.
• Eles não incluem o apelo ou a oração final, que devem ser feitos pela pessoa pro-

gramada por promover as ofertas.
• Os vídeos também podem (e devem) ser compartilhados através de mídias so-

ciais ou durante congressos, eventos para jovens, reuniões de acampamento, 
comissões da igreja, Semanas de Oração de Mordomia, etc.

• Os vídeos foram gravados em inglês, mas a cada divisão ou união é permitido 
traduzi-los em seus vários idiomas ou personalizá-los com dialetos regionais.

• Todo o vídeo com trilha sonora original—sem dublagem/sem legenda—também 
estará disponível, mediante solicitação, para Divisões e Uniões sem custo.

• Pastores de igrejas locais e diretores de Ministério de Mordomia devem ser infor-
mados sobre os vídeos e sobre como baixá-los e compartilhá-los em suas igrejas, 
especialmente antes de recolher as  ofertas.

• Os vídeos podem ser assistidos a partir do link: 
https://stewardship.adventist.org/2021- tithe-and-offerings-devotionals/videos

DÍZIMO E OFERTAS

Vídeos Devocionais
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OFERTAS ESPECIAIS

13 de março   Rádio Mundial Adventista
10 de abril   Hope Channel
8 de maio   Ajuda para Desastres e Fome
10 de julho   Rádio Mundial Adventista
11 de setembro  Orçamento da Missão Mundial (Oportunidades Incomuns)
13 de novembro  Sacrifício Anual (Missão Global)

OFERTA DO DÉCIMO TERCEIRO SÁBADO PARA 2021

Primeiro Trimestre Divisão Euro-Asiática   27 de março
Segundo Trimestre Divisão Interamericana  26 de junho
Terceiro Trimestre Divisão Norte-Americana  25 de setembro
Quarto Trimestre Divisão Norte-Asiática do Pacífico 25 de dezembro

SÁBADO SEM OFERTAS DESIGNADAS (DIVISÕES)
Há seis sábados em 2021 que não têm ofertas designadas. A comissão de cada Divisão 
deve designar estas ofertas para uso em sua Divisão, União ou Associação. Assim, elas são 
rotuladas como ofertas de “Divisão” no calendário. Estes sábados são:

Janeiro                 9
Fevereiro       13
Junho      12
Agosto     14
Outubro       9
Dezembro     11

SUMÁRIO DAS OFERTAS

Associação Geral      6
Divisão     6
Associação/União   12
Igreja     28 
Total:     52

*Programa fornecido pela Associação Geral
+Oferta mundial

CALENDÁRIO DE OFERTAS

Mundo 2021
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                     JANEIRO
Evangelismo/Orçamento da Igreja     2
Divisão         9
Orçamento da Igreja      16
Associação/União     23
Orçamento da Igreja             30

                  FEVEREIRO
Evangelismo/Orçamento da Igreja     6
Divisão       13
Orçamento da Igreja     20
Associação/União              27

       MARÇO
Evangelismo/Orçamento da Igreja    6
Rádio Mundial Adventista    13*+
Orçamento da Igreja     20
Associação/União              27

                       ABRIL
Evangelismo/Orçamento da Igreja     3
Hope Channel Internationa, INC.   10*+
Orçamento da Igreja     17
Associação/União            24

             MAIO
Evangelismo/Orçamento da Igreja      1
Ajuda para Desastres e Fome (apenas DNA)    8*+
Orçamento da Igreja     15
Associação/União     22
Orçamento da Igreja     29

       JUNHO
Evangelismo/Orçamento da Igreja     5
Divisão       12
Orçamento da Igreja     19
Associação/União     26

Calendário das Ofertas—Mundo 2021

01

02

03

04

05

06

Para as divisões que seguem este plano de oferta.
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                     JULHO
Evangelismo/Orçamento da Igreja        3
Orçamento da Missão Mundial   10*+
Orçamento da Igreja     17
Associação/União     24
Orçamento da Igreja     31

                  AGOSTO
Evangelismo/Orçamento da Igreja     7
Divisão       14
Orçamento da Igreja     21
Associação/União     28

     
             SETEMBRO
Evangelismo/Orçamento da Igreja     4
Orçamento de Missão Mundial 
(Oportunidades Incomuns)    11*+
Orçamento da Igreja     18
Associação/União     25

             OUTUBRO
Evangelismo/Orçamento da Igreja     2
Divisão        9*+
Orçamento da Igreja     16
Associação/União     23
Orçamento da Igreja     30

              NOVEMBRO
Evangelismo/Orçamento da Igreja      6
Sacrifício Anual (Missão Global)     13*+
Orçamento da Igreja     20
Associação/União     27

             DEZEMBRO
Evangelismo/Orçamento da Igreja      4
Divisão       11
Orçamento da Igreja     18
Associação/União     25

Calendário das Ofertas—Mundo 2021

07

08

09

10

11

12

Para as divisões que seguem este plano de oferta.
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• É um nome usado para a oferta regular e sistemática (é 
diferente da oferta voluntária), em que,

 § a regularidade da doação é determinada pela regulari-
dade do recebimento (da renda).

 § o sistema é proporcional (com base em percenta-
gem).

• A regularidade, porcentagem e o período de validade 
devem ser previamente “jurados”, “prometidos” ou “prop-
ostos” pelo adorador (2 Co. 9:7).

• É doada como uma porcentagem ou proporção da renda 
(1 Co. 16:1; Dt. 16:17).

• O adorador escolhe a porcentagem da renda que será 
dada regularmente como “Pacto” (qualquer porcentagem 
é válida).

• Ela é considerada tão importante e irrevogável quanto o 
dízimo (Ml. 3:8-10).

• Deve ser dada após qualquer rendimento (Pv. 3:9).

• Não é necessária quando não há renda (2 Co. 8:12).

• O adorador a oferece imediatamente após o dízimo, e an-
tes de qualquer outra despesa realizada ou doação feita 
(Pv. 3: 9, Mt. 6:33).

descrição da foto: Panfleto - Ofertas Pactuadas. 
Conheça o princípio do propósito, da proporcionali-
dade e prioridade. 

O que é
“PACTO”?

ANTES DE LER ESTE LIVRO, 
VOCÊ PRECISA SABER...

EU PROMETO:

COM A ajuda de Deus: DATA:

 

PRIMEIRO DEUS

������������������������������

SEPARAR os primeiros momentos de cada dia para estar em 
comunhão com o Senhor através da ORAÇÃO, do ESTUDO da 
Bíblia, do Espírito de Profecia e das lições da Escola Sabatina, 
e no CULTO FAMILIAR.

MELHORAR meus RELACIONAMENTOS: praticando a 
fidelidade, perdão e o amor por princípio.

OFERECER um dia (ou uma noite) a cada semana para 
TRABALHAR para Deus, espalhando boas novas através de 
Estudos Bíblicos, pequenos grupos, etc. (ETM) 

DEVOLVER FIELMENTE o DÍZIMO do Senhor 
(10% da minha renda). 

GUARDAR o SÁBADO, preparar-se para ele adequada-
mente na sexta-feira, mantendo seus limites, pensamen-
tos corretos e atividades. 

DEDICAR uma porcentagem ( ___%) da minha renda 
como uma OFERTA regular ao Senhor. 

ESTABELECER um novo HÁBITO SAUDÁVEL, para melhor 
servir ao Senhor com a minha mente: 
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UM POUCO MAIS: em Malaquias 3:8-10, os dízimos e ofertas são claramente colocados 
sob o mesmo sistema. Isso sugere implicitamente, pelo menos, três características semel-
hantes para ambos: (1) regularidade (de acordo com a renda), (2) proporcionalidade (uma 
proporção de qualquer renda), e (3) entrega (trazido à casa do tesouro).

Ellen G. White também concorda que dízimos e ofertas estão sob o mesmo sistema. Ela 
afirma que este sistema inclui o conceito de entregar também as ofertas, como uma pro-
porção da renda: “No sistema bíblico [palavra singular] de dízimos e ofertas de dízimos e 
ofertas [ambos sob o mesmo sistema], as quantias pagas por várias pessoas certamente 
variarão muito, visto serem proporcionais às rendas” — Conselhos sobre Mordomia, p. 45 
(grifos fornecidos).

Em outra citação, ela chega ao ponto de dizer que esta oferta juntamente com o dízimo, 
em vez de ser voluntária, é parte “da nossa obrigação”. Este pensamento está de acordo 
com Malaquias 3:8-10, que atribui a ideia de que não trazer essa oferta é considerada por 
Deus como desonestidade. Aqui está a citação: “Essa questão de dar não é deixada ao 
impulso. Deus nos deu instrução a esse respeito. Especificou os dízimos e ofertas como 
sendo a medida de nossa obrigação. E Ele deseja que demos regular e sistematicamente” 
— Conselhos sobre Mordomia, p. 50.

COMPARAR DÍZIMOS, PACTOS E OFERTAS VOLUNTÁRIAS

OPÇÕES/ 
OFERTAS DÍZIMO PACTO OFERTA 

VOLUNTÁRIA

REGULARIDADE Determinado pela renda Determinado pela renda É esporádico.

SISTEMA Proporcional à renda Proporcional à renda
De acordo com o desejo 

do coração

OBRIGATÓRIO Ao longo da vida Ao longo da vida
Circunstancialmente 
(quando movido pelo 

Espírito)

PORCENTAGEM
Predeterminado por 

Deus (10%)
Escolhido pelo adorador 

(%)
N/A

POSSIBILIDADE 
DE AJUSTE 

PERCENTUAL
Não Sim N/A

ENTREGUE A Casa do tesouro Casa do tesouro
Lugar escolhido pelo 

adorador

DESTINATÁRIO
FINAL

Escala local, regional e 
internacional

Escala local, regional e 
internacional (sugerida)

Escolhido pelo adorador



010 – Devocional de Leituras de Dízimos e Ofertas de 2021

Há três diferentes planos de oferta utilizados mun-
dialmente dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

O PLANO DE OFERTA COMBINADA foi votado 
como uma opção no Conselho Anual de 2002, 
após uma recomendação da World Stewardship 
Summit de 2001. Ele apoia todos os níveis da 
Igreja, colocando o total de fundos recolhidos 
em um único lugar. Os fundos são distribuídos 
de acordo com uma fórmula aprovada por cada 
Divisão, mas dentro das seguintes porcentagens: 
50-60 por cento para a igreja local; 20-25 por cento 
para a AG para os fundos de missão e 20-25 por 
cento para o trabalho de missão no campo local. 
As Divisões que fazem uso deste plano atualmen-
te incluem: DACO, DES, DIA, DNAP, DSA, DSOI, DPS 
(Campos da Ilhas), DSAP, DAS, DAO.

O CALENDÁRIO DE OFERTAS é a opção original. 
Neste plano, as ofertas separadas são promo-
vidas e recebidas durante o culto de adoração 
seguindo o calendário aprovado de ofertas como 
votado pelo comissão da Associação Geral todos 
os anos. Um calendário das semanas de cada ano 
é elaborado com certas ofertas adequadamente 
designadas. Cerca de 26 ofertas de sábado são 
destinadas à igreja local, e as outras são alocadas 
entre os outros níveis de organização da igreja ou 

designações no campo local. Todas as ofertas 
(fora dos envelopes) irão para a oferta do dia. Há 
seis dias de Ofertas Especiais para ministérios 
específicos. As divisões que atribuem este plano 
inclui atualmente a DIE, o Campo de Israel, UO-
MAN, DPS, DTE.

O PLANO DE DOAÇÃO PESSOAL organiza as 
necessidades financeiras da Igreja em três ca-
tegorias e oferece uma percentagem sugerida 
da renda do membro para ser dedicado a ela. 
São elas: Orçamento da Igreja Local (3-5%). Isso 
incluiria utilitários, manutenção, seguro, despesas 
de funcionamento da escola, revistas infantis, 
materiais de ensino, salários de pessoal, boletins 
informativos. Orçamento Adiantado da Associa-
ção (1-2%) para a Educação Cristã, evangelismo 
local, Escola Cristã de Férias, acampamentos de 
verão, revistas da União etc. Orçamento Mundial 
(1-3%) para apoiar as necessidades da missão glo-
bal da Igreja, como promovido no Calendário de 
Ofertas aprovado. As ofertas da Escola Sabatina 
são recebidas e tratadas da mesma forma que no 
Calendário do plano de ofertas. Este plano prevê 
igualmente a concessão de contribuições para 
projetos especiais. A DNA atualmente atribui para 
este plano.

TRÊS

Planos de Oferta

CADA UM CONTRIBUA SEGUNDO PROPÔS NO SEU CORAÇÃO; 
NÃO COM TRISTEZA, OU POR NECESSIDADE; PORQUE DEUS 
AMA AO QUE DÁ COM ALEGRIA. (2 CO. 9:7, ACF).

20-25%
Campo 

Local para 
Missão 50-60%Orçamento 

da Igreja 
Local

20-25%
Associação 
Geral para 
Missão
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Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. 
O que podemos aprender com Jesus que nos 
ajudará a colocar Deus acima de tudo em nossas 
vidas hoje? 

No início de cada ano novo, existe uma expecta-
tiva de que será melhor do que no ano anterior. A 
ideia de algo novo é emocionante. Quando Jesus 
tinha 30 anos, Ele começou uma nova fase em 
Sua vida. Depois de ser batizado no Rio Jordão, 
Seu ministério tinha começado oficialmente. Mas 
o que aconteceu em seguida foi muito estranho - e 
vai nos ajudar neste novo ano de 2021.

Mateus 4:1 (NVI) diz: “Então Jesus foi levado pelo 
Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.” Não 
é estranho? Desde o Jardim do Éden, Satanás esteve 
esperando o momento em que ele tentaria enganar 
Jesus, como ele tinha feito com Adão e Eva. Se 
Satanás pudesse ter levado Jesus a se colocar em 
primeiro lugar, toda a guerra teria sido perdida. Então 
Satanás começou com comida. Sim, comida.

Durante milhares de anos, o inimigo observou 
como os humanos fariam qualquer coisa para 
satisfazer as suas necessidades físicas. Mateus 
escreve: “Depois de jejuar quarenta dias e quarenta 
noites, teve fome”. Isso não é óbvio? Bem, Mateus 
escreve o óbvio porque quer que saibamos que Je-
sus é totalmente humano e, portanto, totalmente 
afetado pelas necessidades físicas.

Assim, a primeira tentação é que Jesus duvide 
de Sua identidade e coloque Suas necessidades 
físicas em primeiro lugar. Você será tentado ao 
longo deste ano para colocar suas próprias neces-
sidades físicas em primeiro lugar. Deus chamou 
você de Seu filho, mas a cada momento você 
pode escolher quem deve vir primeiro - Deus ou 
suas necessidades físicas. Jesus colocou Deus 
em primeiro lugar.

Então o diabo o levou ao templo. Jesus foi agora 
tentado, através de uma passagem da escritura, 
para testar a fidelidade de Deus. A segunda tenta-
ção era colocar Seus sentidos em primeiro lugar. 
Em outras palavras, você vai acreditar na Palavra 
de Deus? Ou você constantemente precisa de 
provas físicas do amor de Deus por você? Jesus 
decidiu colocar Deus em primeiro lugar.

Finalmente, o diabo apresentou a própria missão 
que Jesus veio cumprir - e ofereceu um atalho. 
Esta terceira tentação é pegar atalhos em vez de 
colocar Deus em primeiro lugar.

Esta é a primeira vez em 2021, quando dízimos 
e ofertas serão recolhidos. Jesus colocou Deus 
em primeiro lugar. O seu exemplo nos compele a 
fazer o mesmo. Enquanto os diáconos recolhem 
o dízimo e as ofertas, somos desafiados a colocar 
Deus em primeiro lugar.

2 DE JANEIRO, 2021

Quando Jesus colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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2 DE JANEIRO, 2021

Quando Jesus colocou Deus em 1º Lugar

Colocar Deus acima de tudo de tudo pode ser 
difícil. O que podemos aprender com Abraão que 
nos ajudará a colocar Deus em primeiro lugar em 
nossas vidas hoje? 

Abrão tinha 80 anos quando deixou sua rica e 
próspera casa para viajar no deserto. Deus o havia 
chamado, e Abrão colocou Deus em primeiro 
lugar. Mas, alguns anos depois, Abrão começou a 
mentir para salvar a sua própria vida. 

Por que Abrão ficou tão temeroso que deixou de 
colocar Deus em primeiro lugar? O tempo passou.

Você teve algum momento na sua vida em que te-
ria largado tudo para seguir Jesus? Muitos de nós 
já fizemos exatamente isso em várias ocasiões. 
Mas o tempo passa e a nossa fidelidade se trans-
forma em rotina. A vida acontece e começamos a 
deixar Deus em segundo lugar ou pior.

Alguns de nós ficamos decepcionados com Deus 
porque as nossas vidas não se tornaram da forma 
que esperávamos. Você realizou tudo o que queria 
no ano passado? Provavelmente não. É fácil 
voltarmos para nossos próprios desejos e medos.

Abrão teve a coragem de desafiar Deus e exigir 
que Suas promessas fossem cumpridas. Afinal, 
foi prometida a Abrão uma terra e descendentes. 

No entanto, em Gênesis 15, Abrão desafia direta-
mente a Deus: 

“Senhor DEUS, que me hás de dar, pois 
ando sem filhos, e o mordomo da minha 
casa é o damasceno Eliézer?”

Às vezes precisamos ter conversas sérias com 
Deus. Não continue em silêncio se você tem 
algumas coisas a dizer ao vosso Pai Celestial. 
Está decepcionado? Diga. Você se sente sozinho 
quando Ele prometeu estar contigo? Desafie-O 
como Abrão fez.

Então Deus convidou Abrão para sair de sua 
tenda e ir lá fora. É quase como se Deus estivesse 
tirando Abrão de sua realidade limitada e levando-
o à realidade de Deus. Deus diz a Abrão: “O teto da 
sua tenda não é grande o suficiente para acomo-
dar o que eu posso fazer.” Deus lembra a Abrão 
que Deus é Deus, e Abrão não é.

É precisamente porque Abrão colocou Deus em 
primeiro lugar que seu nome foi mudado para 
Abraão. E seu desejo de ser fiel levou à primeira 
referência bíblica ao dízimo. 

Abraão colocou Deus em primeiro lugar. O seu 
exemplo nos compele a fazer o mesmo. Enquanto 
os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

9 DE JANEIRO, 2021

Quando Abraão colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O 
que podemos aprender com Moisés que nos 
ajudará a colocar Deus em primeiro lugar em 
nossas vidas hoje?

Moisés tentou salvar o povo através do seu 
próprio poder. Não deu certo. Na verdade, ele foi 
banido do Egito e seus sonhos estavam mortos. 
Depois de décadas trabalhando como pastor no 
deserto, algo estranho aconteceu com Moisés. 
Deus o chamou para reviver os sonhos de sua 
juventude - para ver o povo de Israel livre da 
escravidão.

Moisés não estava pronto. Ele não podia mais 
falar adequadamente e acreditava que era muito 
velho para desafiar Faraó. Ele tinha razão. Para 
Moisés, colocar Deus em primeiro lugar significa-
va se recusar a crer em sua própria capacidade e 
força. Isso significava colocar toda a sua vida nas 
mãos de Deus e aceitar o chamado baseado no 
poder de Deus, não suas próprias inadequações. 
Aqui está Êxodo 4:10-12 (ARA):

“Então, disse Moisés ao SENHOR: ‘Ah! Sen-
hor! Eu nunca fui eloquente, nem outrora, 
nem depois que falaste a teu servo; pois sou 
pesado de boca e pesado de língua.’

Respondeu-lhe o SENHOR: Quem fez a 
boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o 
surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o 
SENHOR? Vai, pois, agora, e eu serei com a 
tua boca e te ensinarei o que hás de falar.”

Porque Moisés colocou Deus em primeiro lugar, 
toda a sua nação foi resgatada da escravidão. 
Moisés não era perfeito e nós também não. 
Como Deus chamou Moisés, Ele ainda está nos 
chamando para colocá-Lo em primeiro lugar em 
nossas vidas. Cada um de nós tem uma missão 
especial que só pode ser alcançada colocando 
Deus em primeiro lugar. Mesmo que isso possa 
ser difícil, o Espírito Santo nos ajuda com a cora-
gem de fazê-lo.

Moisés colocou Deus em primeiro lugar. O seu 
exemplo nos compele a fazer o mesmo. Enquanto 
os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

16 DE JANEIRO, 2021

Quando Moisés colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O 
que podemos aprender com Josué que nos aju-
dará a colocar Deus em primeiro lugar em nossas 
vidas hoje?

Josué tinha sido um escravo no Egito. Ele estava fa-
miliarizado com o chicote do senhor dos escravos 
rasgando sua pele. Então, um dia, um senhor entra 
no Palácio do Faraó e diz a ele para libertar os israe-
litas. Josué viu cada deus egípcio sendo humilhado 
por Jeová, o único Deus verdadeiro. Logo depois, 
ele estava caminhando através do mar em solo 
seco em seu caminho para a liberdade. 

Josué se tornou discípulo de Moisés logo depois, 
até mesmo o seguindo à base do Monte Sinai 
quando Deus entregou os mandamentos. Algum 
tempo depois, Josué foi escolhido por sua tribo 
para representá-los como um espião entrando na 
terra que Deus havia prometido. Ele devia estar 
assustado e entusiasmado. 

Junto com os outros 11 espiões, Josué viu por si 
mesmo a maravilhosa terra que habitariam. No 
entanto, ele logo descobriria que seu momento 
de coragem não estava em visitar a terra, mas em 
discutir com seus companheiros espiões.

Dez dos espiões viram a mesma coisa que Josué, 
mas discordaram da conclusão. Tinham a certeza 
de que os cananeus os iam destruir. Josué teve 
que colocar as promessas de Deus em primeiro 
lugar e se levantar contra eles. 

Eventualmente Josué foi escolhido para liderar o 
povo de Israel até aquela mesma terra prometida, 
cerca de 40 anos depois. Não foi fácil para ele, 
mas Josué estava certo de uma coisa - ele colo-
caria Deus em primeiro lugar, não importa o que 
acontecesse. Eis o que Josué disse ao povo de 
Israel, como registrado em Josué 24:15 (ACF): 

“Se vos parece mal aos vossos olhos 
servir ao Senhor, escolhei hoje a quem 
sirvais; se aos deuses a quem serviram 
vossos pais, que estavam além do rio, ou 
aos deuses dos amorreus, em cuja terra 
habitais; porém eu e a minha casa servire-
mos ao Senhor.”

Josué colocou Deus em primeiro lugar e Deus sem-
pre se fez disponível. O seu exemplo nos compele 
a fazer o mesmo. Enquanto os diáconos recolhem 
o dízimo e as ofertas, somos desafiados a colocar 
Deus em primeiro lugar.

23 DE JANEIRO, 2021

Quando Josué colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O 
que podemos aprender com Rute que nos ajuda-
rá a colocar Deus em primeiro lugar em nossas 
vidas hoje?

Rute não era israelita quando nasceu. Ela 
cresceu como moabita e provavelmente adorou 
Quemos, o deus-peixe dos moabitas. Quemos 
também era conhecido como “o destruidor”. Em 
2 Reis 3:27, vemos o rei de Moabe oferecendo 
seu próprio filho e herdeiro como um sacrifício 
de sangue a Quemos.

Em nítido contraste com isso, a sogra de Rute, 
Noemi, falou de Jeová, o Deus amoroso dos israe-
litas, que resgatou o seu povo da escravidão e os 
chama para amar e respeitar uns aos outros. Rute 
deve ter começado a adorar Jeová muito tempo 
antes das tragédias acontecerem. 

Em uma triste e escura reviravolta dos aconteci-
mentos, Noemi perdeu seu marido e dois filhos 
em uma década. Suas noras, Rute e Orfa, fica-
ram devastadas. A vida já era difícil quando seus 
maridos estavam vivos, mas agora a situação era 
desesperadora. Noemi decidiu voltar para Israel 
e enviou ambas para casa. Orfa eventualmente 

concordou em ir para casa. Por outro lado, Rute 
simplesmente recusou.

Mesmo nesta hora mais sombria da sua vida, ela 
não culpou Deus pelas suas circunstâncias. Em 
vez disso, ela colocou Deus em primeiro lugar em 
sua vida e insistiu em viajar com Noemi para con-
tinuar adorando Jeová. Aqui estão as palavras de 
Rute, como registrado em Rute 1:16 (NVI):

“Não insistas comigo que te deixe e não 
mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde 
ficares ficarei! O teu povo será o meu povo 
e o teu Deus será o meu Deus.”

A vida pode ser difícil para você agora. Colocar 
Deus em primeiro lugar não garante que nossas 
vidas serão fáceis, mas significa que encontrare-
mos paz e salvação. Rute encontrou um marido 
amoroso e juntou-se ao povo de Deus. De fato, 
Rute teve a honra de se tornar uma ancestral dire-
ta do próprio Jesus, o salvador do mundo.

Rute colocou Deus em primeiro lugar. O seu exem-
plo nos compele a fazer o mesmo. Enquanto os 
diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

30 DE JANEIRO, 2021

Quando Rute colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O que 
podemos aprender com Ana que nos ajudará a colo-
car Deus em primeiro lugar em nossas vidas hoje?

Ana experimentou um milagre maravilhoso em 
sua vida. Deus respondeu a sua oração e lhe deu 
um filho. Ela devia estar tão feliz por descobrir 
que estava grávida. Alguns meses antes, ela havia 
entrado no templo em Jerusalém e aberto seu 
coração para Deus, até prometeu que se Deus lhe 
desse um filho, ela o dedicaria ao serviço de Deus.

Agora que ela era mãe, a vida dela era tão dife-
rente. Ela nomeou seu filho Samuel, que significa 
“ouvido por Deus”. Podemos imaginar Ana sentada 
com o pequeno Samuel e ensinando a ele sobre 
Deus através da narração e recontagem das histó-
rias antigas. Samuel era um milagre e ela o amava 
de todo o coração.

Mas logo chegou a hora em que ela teve que levar 
Samuel ao templo para servir ao Senhor, como ela 
havia prometido. Embora Deus lhe tivesse dado 
muitos outros filhos, Samuel foi o seu primeiro. 
Entregá-lo ao Senhor ainda criança deve ter sido 
muito difícil. Colocar Deus em primeiro lugar é 
muitas vezes difícil. Mas aqui estão as próprias 
palavras de Ana, como registrado em 1 Samuel 
2:1, 2 (ARA):

“O meu coração se regozija no Senhor, 
a minha força está exaltada no Senhor; 
a minha boca se ri dos meus inimigos, 
porquanto me alegro na tua salvação. 
Não há santo como o Senhor; 
porque não há outro além de ti; 
e Rocha não há, nenhuma, 
como o nosso Deus.”

Samuel se tornaria um dos maiores profetas da 
história do povo de Israel. Ele era um homem de 
Deus que ungiu o rei Saul e até o próprio rei Davi. 
Nada disto teria acontecido se a mãe dele tivesse 
se recusado a colocar Deus em primeiro lugar.

Se você é pai ou mãe, você já se perguntou que 
impacto colocar Deus em primeiro lugar terá em 
seus filhos? É impossível prever o tipo de impacto 
que as crianças terão no mundo quando cresce-
rem testemunhando seus pais colocando Deus 
em primeiro lugar. 

Ana colocou Deus em primeiro lugar. O seu exem-
plo nos compele a fazer o mesmo. Enquanto os 
diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

6 DE FEVEREIRO, 2021

Quando Ana colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O 
que podemos aprender com Davi que nos ajuda-
rá a colocar Deus em primeiro lugar em nossas 
vidas hoje?

O rei Davi é lembrado como um herói na história 
dos israelitas. Seus maiores momentos foram 
aqueles em que ele aceitou o chamado de colocar 
Deus em primeiro lugar. Quando seus companhei-
ros israelitas tremiam de medo do gigante e seus 
insultos, Davi colocou Deus diante de sua própria 
proteção. Pegar algumas pedras e enfrentar Go-
lias em nome de Jeová parecia insensato para os 
outros. Mas Davi colocou Deus em primeiro lugar 
e Deus o entregou aquela batalha.

Mais tarde na história, Davi tinha sido ungido rei, 
tinha derrotado o gigante, tinha trabalhado no pa-
lácio e tinha até mesmo se casado com a filha do 
rei. Você seria desculpado por pensar que a vida 
dele foi de glória em glória depois de tudo isto. 
Não foi. O Rei Saul o perseguiu como o maior ter-
rorista do reino e todos os soldados israelitas que 
viram Golias cair no chão estavam agora tentando 
capturar Davi, morto ou vivo.

No entanto, mesmo nestas circunstâncias frus-
trantes e confusas, quando tudo parece perdido e 
Deus parece ter desaparecido, Davi colocou Deus 
em primeiro lugar. Quando ele entrou no acam-
pamento onde o rei Saul estava dormindo, ele 
poderia ter matado o tirano e tomado o trono. Ele 
não fez isso. Deus não teria aprovado a vingança 
desta forma, então Davi colocou Deus em primeiro 
lugar e voltou a se esconder.

Davi nem sempre colocou Deus em primeiro lugar. 
O adultério com Bate-Seba e a morte de seu mari-
do foram exemplos claros dos pecados que Davi 
cometeu quando se colocou em primeiro lugar. 
Mas, eventualmente, Davi assume a responsabi-
lidade por seus pecados, se arrepende e coloca 
Deus em primeiro lugar novamente. No final de 
sua vida, ele não pode aceitar que sua casa seja 
melhor do que a casa de Deus. Ele promete fazer 
tudo o que pode para que a casa de Deus seja 
melhor do que o seu palácio.

Davi colocou Deus em primeiro lugar. O seu exem-
plo nos compele a fazer o mesmo. Enquanto os 
diáconos recolhem nosso dízimo e ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

13 DE FEVEREIRO, 2021

Quando Davi colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O 
que podemos aprender com Daniel que nos aju-
dará a colocar Deus em primeiro lugar em nossas 
vidas hoje?

Daniel era um jovem quando foi levado para a Ba-
bilônia, a capital do maior império que o mundo já 
tinha visto. O rei Nabucodonosor levaria os melho-
res e mais brilhantes jovens como prisioneiros das 
muitas nações que conquistou. Ele então os dou-
trinaria em ciência e religião babilônicas, sabendo 
que eles iriam contribuir bastante para a expansão 
de seu reino. Dez mil outros jovens foram levados 
ao lado de Daniel, e deles, os melhores dos melho-
res foram levados para o Palácio. Daniel, Sadra-
que, Mesaque e Abedenego eram alguns destes.

O primeiro teste deles foi uma dieta bíblica. 
Colocar Deus em primeiro lugar poderia lhes ter 
custado todos os privilégios concedidos - ou pior, 
eles poderiam perder suas vidas. No entanto, 
esses jovens fizeram um compromisso em seus 
corações para colocar Deus em primeiro lugar, 
não importava o que acontecesse. Não podiam 
ser forçados ou subornados a fazer o contrário. 
Eles eram fiéis com suas dietas e Deus lhes deu 
sabedoria, ajudando-os a se tornarem os melhores 
alunos da “universidade” babilônica.

Mais tarde, Daniel seria colocado no comando 
de todos os outros cientistas, enquanto seus três 
amigos eventualmente se tornariam os princi-
pais líderes da capital, a própria Babilônia. Isso 
só aconteceu porque eles colocaram Deus em 
primeiro lugar, independentemente das conse-
quências. Na verdade, estavam dispostos a ser 
queimados vivos em vez de cederem. Daniel 3:17 
(NVI) registra suas palavras:

“Se formos atirados na fornalha em 
chamas, o Deus a quem prestamos culto 
pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas 
mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, 
saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos 
seus deuses nem adoraremos a imagem 
de ouro que mandaste erguer.”

Mesmo como um homem já idoso, Daniel pre-
feriria ser jogado em uma cova de leões do que 
parar de orar logo pela manhã. Mas Deus atuou 
novamente e Daniel viveu para louvá-Lo e se tornar 
líder, o primeiro-ministro da Babilônia.

Daniel colocou Deus em primeiro lugar. O seu 
exemplo nos compele a fazer o mesmo. Enquanto 
os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

20 DE FEVEREIRO, 2021

Quando Daniel e seus amigos 
colocaram Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O 
que podemos aprender com Ester que nos ajuda-
rá a colocar Deus em primeiro lugar em nossas 
vidas hoje?

Quando Ester concordou em se juntar ao processo 
de seleção que eventualmente faria dela rainha do 
Império Persa, muitas dúvidas devem ter passado 
pela sua mente. O seu povo era exilado e as suas 
perspectivas eram fracas. Parecia que Deus os 
tinha abandonado ao domínio persa, enquanto ain-
da exigia obediência. Mas Ester era bela e esta era 
uma oportunidade para se elevar acima de todas 
as mulheres do Império.

Ester era linda, tanto por dentro como por fora. Até 
um rei impiedoso podia ver isso. Xerxes a esco-
lheu, acima de todos os outros, para se tornar sua 
rainha. Ester desfrutou de seu próprio palácio e 
privilégios que ela só poderia ter imaginado nos 
anos anteriores.

É difícil colocar Deus em primeiro lugar quando 
lutamos contra a pobreza e a falta de recursos. No 
entanto, a riqueza e o poder muitas vezes também 
levam as pessoas para longe dele. Como você 
coloca Deus em primeiro lugar quando você tem 
mais riqueza e influência do que aqueles ao seu 
redor? Você segue o exemplo de Ester e se lembra 
daqueles que precisam de proteção.

O rei Xerxes foi enganado por um conselheiro 
quando emitiu um decreto de morte contra todos 
os hebreus. Quando desafiada a implorar miseri-
córdia ao rei, Ester teve medo. Em suas próprias 
palavras, Ester 4:11 (ACF) diz:

“Vai, ajunta a todos os judeus que se 
acharem em Susã, e jejuai por mim, e não 
comais, nem bebais por três dias, nem de 
noite nem de dia, e eu e as minhas servas 
também assim jejuaremos. E assim irei ter 
com o rei, ainda que não seja segundo a lei; 
e se perecer, pereci!”

Ester não era imune ao medo. Mas ela era tão 
corajosa quanto era bonita. Depois de pedir a 
todos os hebreus para jejuar e orar, ela arriscou 
sua vida entrando na presença do rei sem ser 
convidada. Naquele momento de grande risco, 
ela coloca Deus em primeiro lugar e proclama 
algumas das palavras mais inesquecíveis de toda 
a história: “se perecer, pereci.”

Ester colocou Deus em primeiro lugar. O seu exem-
plo nos compele a fazer o mesmo. Enquanto os 
diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

27 DE FEVEREIRO, 2021

Quando Ester colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O 
que podemos aprender com Pedro que nos aju-
dará a colocar Deus em primeiro lugar em nossas 
vidas hoje?

Pedro foi um dos discípulos mais velhos que Je-
sus chamou. Ele era determinado e confiável. Em 
uma noite tempestuosa, Jesus apareceu ao grupo 
como um fantasma caminhando sobre a água. Pe-
dro foi o primeiro a falar na sua vontade de estar 
com Jesus, mesmo que isso significasse saltar 
do barco e andar sobre a água. Colocar Deus em 
primeiro lugar parecia ser fácil para Pedro. Até que 
quase se afogou.

Pouco depois de caminhar sobre a água, Pedro 
duvidou. Quando Pedro começou a ser engolido 
pela água tempestuosa, ele deve ter sentido a ver-
gonha do fracasso público. Ele tinha pedido para 
vir a Jesus e todos os discípulos podiam agora ver 
que ele tinha falhado. Colocar Deus em primeiro 
lugar em nossos fracassos não é fácil. Mas Pedro 
fez isso. Ele gritou por ajuda e Jesus o salvou.

Esta história se repete quando Jesus é preso e 
crucificado. Pedro havia prometido estar ao lado 
de Jesus, não importando o que acontecesse, 
mas Jesus o advertiu de sua traição naquela mes-
ma noite. Pedro não estava assustado. Ele estava 
pronto para morrer por Jesus. Isto fica claro pelo 
ataque de Pedro em Getsêmani. Apesar dos sol-

dados que os cercam, Pedro tenta matar alguém. 
Felizmente, ele era pescador, não soldado. Ele 
errou e cortou a orelha ao homem.

O que Jesus fez depois o confundiu. Jesus curou 
o homem e disse que não precisava de proteção. 
O que isso poderia significar? Pedro estava pronto 
para o conflito e Jesus o repreendeu por isso. Ele 
seguiu Jesus de longe e negou que o conhecia 
três vezes naquela noite, como Jesus previu. En-
quanto isso, João permaneceu ao lado de Jesus 
durante todo o horror do julgamento e crucificação 
de Jesus. Pedro tinha falhado outra vez. Como é 
possível liderar algo depois disso?

Colocar Deus em primeiro lugar no meio de nosso 
fracasso, confusão e vergonha é impossível. É 
somente através do poder de Deus que podemos 
aceitar o perdão de Deus e começar de novo. Mais 
tarde, Pedro se tornaria um excelente líder, pois 
Jesus confiou nele de novo e de novo. Talvez você 
tenha sido infiel com o seu dízimo e ofertas no 
passado. Talvez tenha falhado. Colocar Deus em 
primeiro lugar significa pedir e aceitar o perdão de 
Deus hoje. Significa começar de novo a confiar em 
Deus com suas finanças.

Pedro colocou Deus em primeiro lugar. O seu 
exemplo nos compele a fazer o mesmo. Enquanto 
os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

6 DE MARÇO, 2021

Quando Pedro colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O 
que podemos aprender com Paulo que nos aju-
dará a colocar Deus em primeiro lugar em nossas 
vidas hoje?

Paulo sempre colocou Deus em primeiro lugar, 
mas, enquanto ele perseguia os seguidores de 
Jesus, Paulo não podia ver o que estava bem a 
sua frente. Foi somente quando Paulo caiu no 
chão, cego pela luz de Jesus, que ele começou a 
ver verdadeiramente. Para Paulo, colocar Deus em 
primeiro lugar significava humildemente questio-
nar suas suposições e voltar às escrituras.

Depois de três anos na Arábia, Paulo retorna com 
uma convicção renovada de que Deus não havia 
desistido do mundo. Jesus era o Salvador que 
queria alcançar todos os seres humanos. Paulo 
continuou colocando Deus em primeiro lugar 
enquanto ele viajou de cidade em cidade e vila em 
vila para anunciar Jesus. Nada impediria Paulo de 
colocar Deus em primeiro lugar, incluindo as mui-
tas vezes que as pessoas tentaram matá-lo.

Em uma ocasião, Paulo e seu companheiro Silas 
tiveram suas roupas arrancadas no meio da praça 
da cidade. Eles foram espancados e colocados em 
uma cela interna, com os pés presos em troncos. 

Ainda sangrando e machucados, Paulo e Silas 
fizeram o impensável: em vez de se queixarem, 
adoraram a Jesus. Se você está em seu momento 
mais baixo agora e tudo parece ter dado errado, 
não há melhor hora para adorar do que hoje.

Então Deus enviou um terremoto. Assumindo que 
os prisioneiros tinham escapado, o oficial encar-
regado pegou uma espada para se matar. Paulo e 
Silas lembraram-se dos espancamentos, tortura e 
humilhação que o oficial lhes fez passar. Para Paulo 
e Silas se vingarem, tudo o que precisavam fazer 
era esperar que o corpo do oficial caísse no chão. 

Mas Paulo e Silas eram o tipo de homens que 
colocavam Deus em primeiro lugar. Nessa fração 
de segundo, eles decidiram perdoar o oficial e 
gritaram para que ele parasse. Aquele oficial e 
sua família se encontraram com Jesus e, no final 
daquela noite, eles também estavam adorando o 
Rei dos Reis.

Paulo e Silas puseram Deus em primeiro lugar. O 
exemplo deles nos compele a fazer o mesmo. En-
quanto os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, 
somos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

13 DE MARÇO, 2021

Quando Paulo colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O 
que podemos aprender com João que nos ajuda-
rá a colocar Deus em primeiro lugar em nossas 
vidas hoje?

João era o mais jovem de todos os discípulos. Ele 
amava Jesus com todo o seu coração. Quando 
todos os outros discípulos se dispersaram após 
a prisão de Jesus, João ficou perto de Jesus por 
toda a provação. Jesus honrou sua fidelidade, dan-
do a ele a missão de cuidar da mulher que mais 
cuidava de Jesus: Maria, Sua mãe.

Mas quando era jovem, João era vingativo e 
furioso. Foi difícil para ele sentir compaixão por 
aqueles que rejeitaram Jesus. Uma vez ele sugeriu 
a Jesus que o fogo viesse do Céu e destruísse 
completamente os samaritanos que rejeitaram 
Jesus. Colocar Deus em primeiro lugar na vida de 
João não foi um único momento de coragem. Em 
vez disso, foi um compromisso de toda a vida para 
amar como Jesus amou.

Depois que Jesus voltou ao céu, João permane-
ceu fiel até sua morte, cerca de 70 anos depois. 
Ele finalmente se tornou o pastor da Igreja em 
Éfeso e escreveu muitos livros do Novo Testa-
mento - entre eles o evangelho de João e o Livro 
do Apocalipse. No entanto, suas cartas às igrejas 
fornecem a maior visão sobre sua conversão. Aqui 
estão suas próprias palavras, registradas em 1 
João 4:7 (ARA):

“Amados, amemo-nos uns aos outros, 
porque o amor procede de Deus.”

Às vezes estamos desapontados por ainda não 
podermos controlar o nosso temperamento e 
os nossos desejos. Mas João passou por uma 
profunda transformação ao longo de uma vida, 
colocando Deus em primeiro lugar todos os dias 
de sua vida. O seu exemplo nos compele a fazer o 
mesmo. Enquanto os diáconos recolhem o dízimo 
e as ofertas, somos desafiados a também colocar 
Deus em primeiro lugar hoje.

20 DE MARÇO, 2021

Quando João colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O 
que podemos aprender com Noé que nos ajuda-
rá a colocar Deus em primeiro lugar em nossas 
vidas hoje?

Se alguma vez você sentiu que as pessoas na 
sua cidade não se importam com Deus, você 
sabe como Noé se sentiu. Na verdade, não era só 
Deus que eles não se importavam. Eles também 
não se importavam uns com os outros. A situa-
ção se tornou tão perversa que, se lhes fosse per-
mitido continuar a agir assim, cada ser humano 
teria sido destruído.

Foi naquele momento que Deus interveio para 
salvar o mundo pela primeira vez.

Disseram a Noé para colocar Deus em primeiro 
lugar e dedicar o século seguinte de sua vida para 
construir uma arca, e chamar todos a se arrepen-
der e mudar seus caminhos. Ele foi motivo de 
zombaria e ridicularizado pelas mesmas pessoas 
que ele foi instruído a avisar, mas ele não desistiu. 
Todos os dias Noé colocava Deus em primeiro 
lugar e seguia as instruções que lhe eram dadas.

Todos nós somos tentados a colocar os nossos 
próprios projetos e prioridades em primeiro lugar. 

Talvez você seja um administrador de muitos 
recursos. Ou talvez você esteja constantemente 
lutando para pagar as despesas. Como Noé, todos 
nós somos desafiados todos os dias, todas as 
semanas, todos os meses, a colocar o reino de 
Deus em primeiro lugar. Deus prometeu que todas 
as outras coisas serão acrescentadas. E Deus 
cumpre as Suas promessas.

O dilúvio veio e a arca salvou Noé e sua família da 
destruição total. A humanidade tinha sido salva.

Tal como nos dias de Noé, as pessoas que Deus 
pediu para avisar podem zombar e ridicularizar 
você. Mas um dia em breve, Deus voltará para nos 
salvar. Aqueles que colocam Deus em primeiro 
lugar verão os resultados de seus esforços com 
cada pessoa que será salva.

Com todas as tábuas e pregos, Noé estava colo-
cando Deus em primeiro lugar. O seu exemplo nos 
compele a fazer o mesmo. Enquanto os diáconos 
recolhem o dízimo e as ofertas, somos desafiados 
a colocar Deus em primeiro lugar hoje.

27 DE MARÇO, 2021

Quando Noé colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O que 
podemos aprender com Judas, que se recusou a 
colocar Deus em primeiro lugar?

Os outros discípulos acreditavam que Judas era 
o discípulo perfeito. Ele era inteligente e muito 
competente. Ele também acreditava que Jesus era 
o Messias prometido. No entanto, Judas queria 
seguir Jesus de perto para que ele pudesse obter 
uma posição elevada no reino de Deus.

Ellen White nos lembra que “O Salvador lia o cora-
ção de Judas; sabia as profundezas de iniquidade 
a que, se o não livrasse a graça de Deus, havia ele 
de imergir. Ligando a Si esse homem, colocou-o 
numa posição em que poderia ser dia a dia posto 
em contato com as torrentes de Seu próprio 
abnegado amor. Abrisse ele o coração a Cristo, 
e a graça divina baniria o demônio do egoísmo, 
e mesmo Judas se poderia tornar um súdito do 
reino de Deus” (O Desejado de Todas as Nações, 
página 201).

Muitos de nós temos talentos e habilidades que 
nos ajudam a alcançar tanta coisa em nossas 
carreiras e liderança da igreja local. Como Judas, é 
possível para nós crer em Jesus enquanto somos 
escravos de nosso próprio egoísmo. Judas era 
responsável pelo dinheiro para que pudesse expe-
rimentar a alegria de doar de forma transformado-
ra. Colocar Deus acima de tudo em nosso dízimo 

e promessa é uma maneira tangível que Jesus 
também está transformando nossos corações.

Como Judas, também somos tentados a seguir 
Jesus para que possamos ter nossa mansão no 
Céu. No entanto, a Bíblia não encoraja ninguém a 
desejar o Céu pela riqueza. Quando Judas pede 
para se tornar um discípulo, Jesus simplesmente 
responde: “As raposas têm covis, e as aves do céu 
têm ninhos; mas o Filho do homem não tem onde 
reclinar a cabeça” (Mateus 8:19, 20, JFA).

Quando Judas negou Jesus e eventualmente 
cometeu suicídio, seu egoísmo finalmente ganhou 
a guerra por seu coração. O dinheiro já não tinha 
valor, por isso as 30 moedas tornaram-se uma 
maldição e uma lembrança dos seus fracassos. 
Deus está nos convidando a colocar o Seu reino 
em primeiro lugar em tudo o que fazemos. O 
dinheiro é uma bênção de Deus somente quan-
do permitimos que Jesus derrote o egoísmo em 
nossos corações.

Judas se recusou a colocar Deus em primeiro 
lugar. As consequências foram terríveis para ele 
e para as pessoas ao seu redor. O amor de Deus 
nos compele a colocar Seu Reino acima de tudo, 
enquanto o exemplo de Judas é um aviso para 
nós hoje. Enquanto os diáconos recolhem o dízi-
mo e as ofertas, somos desafiados a colocar Deus 
em primeiro lugar.

3 DE ABRIL, 2021

Quando Judas se recusou a 
colocar Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O que 
podemos aprender com Adão e Eva, que se recusa-
ram a colocar Deus em primeiro lugar no momento 
mais decisivo de suas vidas?

Adão e Eva tinham tudo. A casa deles era linda. O 
trabalho deles era profundamente significativo. Eles 
amavam um ao outro e tinham a melhor comida 
do mundo. Literalmente. Experimentaram a paz do 
nascer ao pôr-do-sol. Não só o nosso tipo de paz - a 
ausência de problemas - mas a paz de Deus - Sha-
lom, a harmonia absoluta de tudo.

Eles compreenderam a hierarquia máxima do nosso 
planeta. Deus está acima de tudo. Humanos - ho-
mens e mulheres - ficam lado a lado ordenando 
e subjugando a terra, que está abaixo deles nesta 
hierarquia. Enquanto vivessem sob esta realidade, 
tudo seria perfeito.

Mas um dia Eva e Adão decidiram se rebelar contra 
esta hierarquia e comer o fruto com a esperança de 
que este os transformaria em deuses. Essa destrui-
ção da hierarquia representou a ruptura de Shalom 
e trouxe a morte. A Bíblia usa a palavra pecado para 
descrever qualquer perturbação de Shalom. 

Quando alguém pega em uma substância e a eleva 
a um nível existencial, dizendo: “não posso viver sem 
esta ‘coisa’”, eles estão perturbando Shalom e as 
consequências são egoísmo, ganância e, eventual-
mente, morte. Todas as drogas e materialismo se 
enquadram nesta categoria.

Quando pegamos outro ser humano e o elevamos 
para se tornarem ícones semelhantes aos deuses, 
perturbamos Shalom e isso traz depressão, ansieda-
de e, eventualmente, morte.

A lição da experiência de Adão e Eva é que Deus é 
Deus e nós não somos. Esta é uma verdade funda-
mental em nosso universo. Quando lemos na escri-
tura “Deus diz”, somos constantemente tentados, 
como Adão e Eva, a racionalizar e encontrar a nossa 
“própria verdade”. Isto é pecado e leva à morte.

Deus ordenou-nos que levássemos o dízimo e as ofer-
tas. Deus é Deus e nós não. No entanto, como Adão e 
Eva, também somos tentados a ser nossos próprios 
deuses e agir de forma diferente. Deus nos concede 
essa liberdade, mas Ele não remove todas as consequ-
ências. Adão e Eva deixaram o jardim naquele dia, mas 
esperavam a salvação que Deus prometeu trazer.

Hoje temos a certeza de nossa salvação através de 
Jesus. No entanto, como Adão e Eva, somos tenta-
dos a evitar colocar Deus em primeiro lugar quando 
há um custo.

Adão e Eva se recusaram a colocar Deus em pri-
meiro lugar. As consequências foram terríveis para 
eles e para as pessoas à sua volta. O amor de Deus 
nos compele a colocar Seu Reino em primeiro lugar, 
enquanto o exemplo de Adão e Eva é um aviso para 
nós hoje. Enquanto os diáconos recolhem o dízimo 
e as ofertas, somos desafiados a colocar Deus em 
primeiro lugar.

10 DE ABRIL, 2021

Quando Adão e Eva se recusaram 
a colocar Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O que 
podemos aprender com Caim, que se recusou a 
colocar Deus em primeiro lugar?

Adão e Eva haviam sido expulsos do Jardim do Éden 
quando Caim nasceu. Passaram por dificuldades jun-
tos. Adão trabalhou duro para produzir sustento a partir 
da terra e seus filhos certamente ajudaram quando 
eles tinham idade suficiente para começar a trabalhar.

Caim focou na agricultura. Abel mantinha rebanhos. 
Ambos observaram cuidadosamente como seus 
pais falavam sobre Deus e contavam histórias do 
jardim. Ambos ouviram como Deus sacrificou o 
primeiro animal pelo perdão de seus pecados e para 
cobrir sua vergonha. Tanto Caim quanto Abel que-
riam adorar a Deus.

Quando eles se tornaram adultos, a Bíblia disse 
que ambos trouxeram uma oferta do melhor que 
tinham. Abel trouxe porções de gordura de alguns 
dos primogênitos de seu rebanho, enquanto Caim 
trouxe alguns dos primeiros frutos da terra. Deus 
olhou com favor para a oferta que Abel trouxe, mas 
rejeitou a oferta de Caim. Caim ficou furioso. Não 
com Deus nem consigo mesmo. Estava furioso 
com o Abel, o irmão dele.

A rejeição não é algo com que os seres humanos 
sabem lidar bem. Odiamos ser rejeitados e grande 
parte de nossas vidas é gasta fazendo tudo o que 
podemos para evitar a rejeição. Sacrificamos muitos 
anos de estudo, para não sermos rejeitados quando 
nos candidatamos a um emprego. Sacrificamos 
tempo e dinheiro nos vestindo e cuidando de nós 

mesmos, para que não sejamos rejeitados romanti-
camente. Sacrificamos os nossos talentos ao anga-
riar recursos, para que o nosso cartão de crédito não 
seja rejeitado na loja.

No entanto, apesar dos nossos melhores esforços, 
ainda existe rejeição. Neste caso, Caim claramente 
rejeitou o exemplo de Deus do que uma oferta acei-
tável deveria ter sido. Em humildade, Caim deveria 
ter organizado com seu irmão um sacrifício animal. 
Mas não fez isso. Talvez ele pensasse que faria o 
seu melhor e isso deveria ter sido suficiente. 

Às vezes decidimos fazer as nossas próprias regras 
quando se trata da nossa oferta. Isto é um erro. Deus 
é Deus e nós não. As instruções sobre o que deve-
mos fazer com nossos dízimos e ofertas são claras 
e devemos segui-las.

Uma vez rejeitado, Caim não poderia se tornar vulnerá-
vel e falar com Deus, seus pais ou mesmo seu irmão. 
Sem qualquer resistência, o ressentimento se apode-
rou de Caim. Deus tentou ajudar, mas Caim rejeitou a 
Deus também. O pecado assumiu o seu coração e ele 
entregou todo o controle à sua raiva e violência. Caim 
ficaria na história como o primeiro assassino. 

Caim se recusou a colocar Deus em primeiro lugar. 
As consequências foram terríveis para ele e para as 
pessoas ao seu redor. O amor de Deus nos compele 
a colocar Seu Reino em primeiro lugar, enquanto o 
exemplo de Caim é um aviso para nós hoje. Mas não 
temos de ser como o Caim. Enquanto os diáconos 
recolhem o dízimo e as ofertas, vamos colocar Deus 
em primeiro lugar.

17 DE ABRIL, 2021
Quando Caim se recusou a colocar 
Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O que 
podemos aprender com Sansão, que se recusou a 
colocar Deus em primeiro lugar?

Sansão nasceu como nazareno. Isso significava 
que ele tinha que viver de uma certa maneira. Em 
primeiro lugar, ele não deveria beber vinho, suco de 
uva ou qualquer coisa que viesse da videira. Ele não 
deveria tocar em cadáveres e - o mais famoso - os 
nazarenos não deveriam cortar o cabelo.

Desde seus tempos de juventude, Sansão era um 
rapaz forte e desagradável. Quando ele atingiu a 
idade, o Senhor o levou a uma jovem mulher filis-
teia. O encontro com ela é descrito desta forma:

“Desceu, pois, Sansão com seu pai e com 
sua mãe a Timnate; e, chegando às vinhas de 
Timnate eis que um filho de leão, rugindo, lhe 
saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor 
se apossou dele tão poderosamente que 
despedaçou o leão, como quem despedaça 
um cabrito, sem ter nada na sua mão....

E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la; e, 
apartando-se do caminho para ver o corpo do leão 
morto, eis que nele havia um enxame de abelhas 
com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando 
e comendo dele” (Juízes 14:5-9, ACF).

Percebeu? Sansão gostava de viver no limite entre 
o certo e o errado. As instruções de Deus foram 

claras: fique longe de uvas e cadáveres. Nesta 
curta passagem, ele desobedeceu a ambas as 
instruções. Mais tarde, seria mais fácil para ele 
permitir que seu cabelo fosse cortado, já que ele já 
escolheu o caminho rebelde.

Ninguém acorda um dia e decide rejeitar a Deus. 
Há sempre uma série de pequenas decisões 
quando não colocamos Deus em primeiro lugar. 
Quando percebemos que a nossa força não nos 
deixou, nos convencemos de que ainda estamos 
no caminho certo. Deus nos convida a colocá-Lo 
em primeiro lugar hoje, para que não sejamos 
vítimas do nosso inimigo como Sansão foi.

Quando Sansão acordou para a corrupção espiri-
tual de seu coração, ele imediatamente chamou a 
Deus e Deus respondeu. De fato, a Bíblia conta a 
história que cada oração que Sansão fez foi res-
pondida. Deus foi misericordioso com Sansão e 
será misericordioso conosco. Mesmo se você não 
foi fiel com o seu dízimo e ofertas no passado, 
você sempre pode começar hoje.

Sansão se recusou a colocar Deus em primeiro lugar. 
As consequências foram terríveis para ele e para as 
pessoas ao seu redor. O amor de Deus nos compele 
a colocar o Seu Reino em primeiro lugar, enquanto o 
exemplo de Sansão é um aviso para nós hoje. En-
quanto os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, 
somos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

24 DE ABRIL, 2021

Quando Sansão se recusou a 
colocar Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O 
que podemos aprender com Eli, que se recusou a 
colocar Deus em primeiro lugar?

O Eli era um grande homem. Ele levava os seus 
deveres como sumo sacerdote a sério. Durante 
o tempo dos juízes, as pessoas vinham adorar a 
Deus de todos os lugares. Eli estava sempre pron-
to para proteger o tabernáculo e liderar as pessoas 
em adoração.

Milhares vinham ao tabernáculo todos os anos e 
Eli estava pronto para ajudá-los. Um dia ele orou 
com uma mulher que estava pedindo por um filho 
e Deus respondeu às suas orações. Uma vez que 
aquela criança nasceu, sua mãe Ana decidiu colo-
car Deus em primeiro lugar e trazer o menino para 
servir no tabernáculo.

Eli ensinou a Samuel tudo o que sabia sobre Deus e 
o serviço sacerdotal. Então, um dia, Deus falou com 
Eli através do rapaz. Talvez se lembre da história 
de Deus chamando Samuel três vezes no meio da 
noite. O que muitas vezes esquecemos é o conteú-
do da mensagem que Deus queria entregar.

Eli estava tão focado no povo de Israel que não ti-
nha prestado atenção suficiente nos seus próprios 
filhos. Deus havia previamente impressionado Eli 
sobre a importância de educar seus filhos a colo-
car Deus em primeiro lugar. Em vez disso, Eli se 
recusou a discipliná-los e educá-los. Os resultados 
foram terríveis.

Os filhos de Eli se tornaram sacerdotes que se 
recusaram a colocar Deus em primeiro lugar. Eles 
não tinham respeito pelas ofertas trazidas ao 
tabernáculo pelos israelitas fiéis. Na verdade, a 
Bíblia diz:

“Era, pois, muito grande o pecado destes 
moços perante o Senhor, porquanto os 
homens desprezavam a oferta do Senhor” 
(1 Samuel 2:17, ACF).

Esta é uma expressão devastadora. Tratar as 
ofertas do Senhor com desprezo significava que 
eles desprezavam as ofertas e não tinham respei-
to ou reverência por elas. Deus não tomou isso 
levianamente e, eventualmente, ambos os filhos 
de Eli foram mortos pelos filisteus. Eli morreu no 
mesmo dia em que ele desmaiou depois de ouvir 
a notícia sobre a captura da Arca da Aliança. 

Às vezes não damos ao dízimo e às ofertas o respei-
to e reverência que merecem. Eles são um reflexo da 
nossa ligação e respeito pelo nosso Criador. 

Os filhos de Eli se recusaram a colocar Deus em 
primeiro lugar. As consequências foram terríveis 
para ele e para as pessoas ao seu redor. O amor de 
Deus nos compele a colocar Seu Reino em primeiro 
lugar, enquanto o exemplo de Eli é um aviso para 
nós hoje. Enquanto os diáconos recolhem o dízimo 
e as ofertas, somos desafiados a colocar Deus em 
primeiro lugar.

1 DE MAIO, 2021

Quando os filhos de Eli se recusaram 
a colocar Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O que 
podemos aprender com Saul, que se recusou a 
colocar Deus em primeiro lugar?

Saul era alto e bonito. Ele estava muito acima dos 
outros homens. Ele era o candidato perfeito para 
se tornar o primeiro rei de Israel. Saul tinha 30 
anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos.

Durante este tempo, Saul fez muitas coisas certas. 
No entanto, ele constantemente se recusou a 
seguir as instruções de Deus completamente. Saul 
parecia saber mais, para encontrar um caminho 
diferente, para melhorar o que Deus tinha dito.

Alguns de nós somos sempre tentados a racio-
nalizar os nossos próprios desejos. Outros forne-
cem explicações internas do porquê seguem seu 
próprio plano quando se trata de dízimo e ofertas. 
Colocar Deus em primeiro lugar não foi fácil para 
Saul e certamente não é fácil para nós.

Saul continuou neste caminho até que Deus o 
rejeitou como rei. Deus voltou atrás quanto a pro-
teção de Saul ao ponto de um espírito maligno o 
atormentar. Deus nos concede o livre arbítrio para 
rejeitar a Ele e Suas bênçãos. Saul se tornou mal 
e gastou grande parte de sua energia e recursos 
perseguindo seu leal servo Davi.

Davi tinha sido um soldado e músico incrível 
desde o primeiro momento em que Saul o conhe-
ceu. O Filho do Saul, Jônatas, era o melhor amigo 
do Davi. Apesar de Davi não ter feito nada contra 
Saul, Saul ainda queria matá-lo. O motivo? Inveja. 

Mais tarde em sua vida, Saul teve ajuda de 
necromantes, na esperança de ouvir a voz de 
Deus novamente. Mas Deus não fala através do 
espiritismo. Mesmo quando Saul tentou voltar 
para Deus, ele usou métodos proibidos por Deus. 
Quando nos recusamos a colocar Deus em pri-
meiro lugar nas pequenas coisas, eventualmente 
iremos sempre longe demais.

Talvez você não esteja colocando Deus em pri-
meiro lugar em seu dízimo e ofertas ou em outra 
área de sua vida. Deus é misericordioso e sempre 
o perdoará imediatamente. Você pode começar a 
colocá-Lo em primeiro lugar na sua vida hoje. 

Saul se recusou a colocar Deus em primeiro lugar. 
As consequências foram terríveis para ele e para 
as pessoas ao seu redor. O amor de Deus nos 
compele a colocar Seu Reino em primeiro lugar, 
enquanto o exemplo de Saul é um aviso para nós 
hoje. Enquanto os diáconos recolhem o dízimo e 
as ofertas, somos desafiados a colocar Deus em 
primeiro lugar.

8 DE MAIO, 2021
Quando Saul se recusou a colocar 
Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O que 
podemos aprender com Salomão, que se recusou a 
colocar Deus em primeiro lugar?

Tudo começou bem para Salomão. O peso da coroa 
o levou a pedir sabedoria - a única coisa que ele mais 
precisava. O seu pedido foi realizado. E Deus também 
abençoou o reinado de Salomão com riqueza, saúde 
e prosperidade.

Com o tempo, porém, a sabedoria de Salomão se 
transformou em racionalização. Ele usou sua inteli-
gência e intelecto para fornecer desculpas racionais 
sobre o porquê de ter quebrado muitas das leis esta-
belecidas por Deus. 
• Salomão usou o trabalho forçado para construir a 

casa do Senhor, pois isso deve ter parecido mais 
eficiente.

• Salomão se casou com princesas de muitas 
outras nações, para que pudesse forjar tratados 
de paz com seus inimigos.

• Salomão construiu altares para os deuses de 
suas esposas como uma forma de recebê-las em 
seu reino.

• Salomão construiu seu palácio para ser três 
vezes maior do que o templo para que pudesse 
acomodar sua grande família.

Todas essas racionalizações pareciam fazer sentido e, 
no início, trouxeram muita riqueza ao reino. No entanto, 
elas levaram a altos impostos e injustiças que não eram 

sustentáveis. Deus deu as leis que levam à prosperida-
de e paz a longo prazo, mas Salomão usou seu intelecto 
para contorná-las de acordo com o seu prazer. Salomão 
não colocou Deus em primeiro lugar e Israel foi dividido 
em dois reinos meses após sua morte.

Hoje ainda é comum encontrar pessoas altamente 
inteligentes e conhecedoras racionalizando a viola-
ção da lei de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar 
significa levar a Sua palavra a sério e segui-la. A 
simplicidade de uma criança seguindo as instruções 
de um pai amoroso é talvez o melhor antídoto para o 
nosso próprio fim.

Deus está pronto para abrir as portas para a saúde, 
riqueza e prosperidade para muitos de nós, de acordo 
com seus planos para nossas vidas. Às vezes, Deus 
mantém uma porta fechada porque a nossa fé e o fu-
turo ficariam comprometidos se passássemos por ela.

A fidelidade de Deus evoca nossa própria resposta. 
Se formos fiéis com as pequenas coisas, Deus nos 
colocará no comando de coisas maiores. Somos 
mordomos, felizes por servir o Mestre ao cuidar de 
Seus recursos.

Salomão se recusou a colocar Deus em primeiro lugar. 
As consequências foram terríveis para ele e para as 
pessoas ao seu redor. O amor de Deus nos compe-
le a colocar Seu Reino em primeiro lugar, enquanto 
o exemplo de Salomão é um aviso para nós hoje. 
Enquanto os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, 
somos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

15 DE MAIO, 2021

Quando Salomão se recusou a 
colocar Deus em 1º Lugar 

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O que 
podemos aprender com Israel, que se recusou a 
colocar Deus em primeiro lugar?

Quando Moisés voltou ao Egito para libertar o povo 
de Israel, ficou claro que eles não estavam prontos. 
Séculos de escravidão corroeram sua visão de 
Deus e de si mesmos. No entanto, Deus cumpriu 
Sua promessa a Abraão.

Uma vez no deserto, estavam tecnicamente livres. Só 
que eles não faziam ideia de como as pessoas livres 
viviam. Eles prefeririam retornar à escravidão a con-
fiar em um Deus que eles não conseguiam ver. Mas 
Deus foi paciente com eles, demonstrando seu amor 
diariamente através da nuvem, do fogo e do maná.

A lei de Deus era o conjunto de instruções que eles 
precisavam para aprender a ser livres. Isto era es-
pecialmente verdadeiro no sábado, que claramente 
descreve como adorar a Deus e como respeitar os 
seres humanos e a criação da mesma forma.

Mas seu momento mais decisivo como povo não 
estava relacionado ao Sábado ou à lei. Eles deve-
riam ser testados em sua razão e sua fé. Quando 
os 12 espias foram enviados como representantes 
das tribos para examinar a terra, eles não retorna-
ram com relatos conflitantes. Todos os espiões 
concordaram com a qualidade da terra. Foi exata-
mente como foi descrito.

Mas eles divergiram em sua interpretação dos 
fatos. Josué e Calebe eram racionais. Eles cons-
truíram seu caso sobre o fato de que Deus já os 
havia libertado da nação mais poderosa da terra na 
época. Esta poderosa salvação era evidência clara 
de que Deus continuaria a cumprir suas promessas. 
Eles estavam dispostos a colocar Deus em primeiro 
lugar por causa das evidências que tinham visto.

Juntamente com o resto do povo de Israel, os ou-
tros 10 espias foram superados com medo irracio-
nal. Eles se recusaram a colocar Deus em primeiro 
lugar porque eles escolheram ignorar a evidência de 
como Deus os havia guiado no passado. As conse-
quências foram devastadoras. Deus decidiu manter 
toda aquela geração vagando no deserto até à sua 
morte. Apenas seus filhos herdariam Canaã.

Às vezes somos como aqueles 10 espiões. Já vimos 
em primeira mão como Deus é fiel quando levamos o 
dízimo e as ofertas a sério. Por vezes, porém, continu-
amos tentados a ignorar os fatos e a ceder ao medo. 
Colocar Deus em primeiro lugar em nosso dízimo e 
ofertas significa confiar na evidência do que já vimos.

Israel se recusou a colocar Deus em primeiro lugar. 
As consequências foram terríveis para eles e para 
o mundo à sua volta. O amor de Deus nos compele 
a colocar Seu Reino em primeiro lugar, enquanto 
o exemplo de Israel é um aviso para nós hoje. En-
quanto os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, 
somos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

22 DE MAIO, 2021

Quando Israel se recusou a 
colocar Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O que 
podemos aprender com os fariseus, que se recusa-
ram a colocar Deus em primeiro lugar?

Os fariseus e os mestres da lei estavam entre os po-
vos mais respeitados em Israel no início do primeiro 
século. Eles haviam dedicado suas vidas ao estudo e 
à prática da escritura. A maioria podia recitar a Torá 
de cor e tentava seguir cada um dos seus preceitos. 
A sua capacidade de seguir a Bíblia com extrema 
precisão lhes dava uma sensação de segurança e 
orgulho. Afinal, Deus prometeu abençoar aqueles que 
guardam Seus mandamentos.

Quando Jesus começou a pregar, no entanto, ele 
transformou a lei de algo difícil de seguir em algo 
impossível de seguir. Jesus apontou para os prin-
cípios da lei, como o amor e a compaixão. Isso foi 
uma profunda ruptura na hierarquia dos fariseus que 
valorizavam a riqueza e as posições de autoridade. 
Em certa ocasião Jesus se dirige diretamente a eles:

“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois 
que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e 
desprezais o mais importante da lei, o juízo, a 
misericórdia e a fé; deveis, porém, fazer estas 
coisas, e não omitir aquelas. Condutores 
cegos! que coais um mosquito e engolis um 
camelo” (Mateus 23:23, 24, ACF).

Os fariseus iriam ao extremo de contar quantas fo-
lhas novas de hortelã cresceram em seu jardim e le-
variam a décima folha para o templo. Jesus foi muito 
direto com esses líderes religiosos que seguiram a 
lei até o mais ínfimo grau, mas não viram a justiça, 

a misericórdia e a fé como a razão pela qual a lei foi 
dada. Jesus foi claro: continue contando as folhas de 
hortelã, mas busque justiça, misericórdia e fé.

Em vista disto, duas coisas já não são surpreen-
dentes. A primeira é o fato de que os fariseus eram 
a principal força por trás da morte de Jesus. Eles 
não podiam suportar um professor que rejeitasse a 
hierarquia que tinham estabelecido para si mesmos. 
O segundo evento que não é mais surpreendente é 
quantas pessoas marginalizadas seguiram Jesus. 
Essas eram as pessoas que tinham ouvido que não 
eram boas o suficiente para Deus e deveriam ficar de 
fora. Jesus lembrou a todos que ninguém é bom o 
suficiente, e que Deus estava pronto para aceitá-los 
exatamente como eles eram e, então, transformá-los.

É fácil ver essas mesmas dinâmicas em todas as 
igrejas de hoje. Alguns são extremamente fiéis a 
Deus em tudo. Outros parecem lutar para acompa-
nhar. Deus nos lembra de que nenhum de nós é bom 
o suficiente. Somos acolhidos no Reino de Deus atra-
vés de Jesus e Seu Espírito está nos transformando 
para sermos como Jesus. Colocar Deus em primeiro 
lugar significa que devemos contar nossas folhas de 
hortelã e agir com compaixão.

Os fariseus se recusaram a colocar Deus em pri-
meiro lugar. As consequências foram terríveis para 
eles e para as pessoas à sua volta. O amor de Deus 
nos compele a colocar Seu Reino em primeiro lugar, 
enquanto o exemplo dos fariseus é um aviso para 
nós hoje. Enquanto os diáconos recolhem o dízimo 
e as ofertas, somos desafiados a colocar Deus em 
primeiro lugar.

29 DE MAIO, 2021
Quando os fariseus se recusaram 
a colocar Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.



035 – Devocional de Leituras de Dízimos e Ofertas de 2021

Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O que 
podemos aprender com o jovem rico, que se recusou 
a colocar Deus em primeiro lugar?

Quando Jesus encontrou o jovem rico, os discípulos 
devem ter ficado animados por ter alguém com ri-
queza financeira se unindo ao grupo. Isso não durou 
por muito tempo, pois Jesus pediu ao homem para 
vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Aqui está a 
história do que aconteceu:

“Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, 
vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e 
terás tesouro no céu; e vem, segue-me. E o 
jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, 
porque possuía muitas propriedades. 

Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verda-
de vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos 
céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um 
camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um 
rico no reino de Deus. 

Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se 
muito, dizendo: Quem poderá pois salvar-se? E Jesus 
olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso 
impossível, mas para Deus tudo é possível” (Mateus 
19:21-26, ACF).

O que o jovem rico não percebeu era simples: a 
experiência da salvação e a plena conexão com Deus 

e a humanidade exigiam a doação de suas posses. A 
Bíblia se refere a esta experiência como Shalom, uma 
total harmonia e paz com Deus, com a humanidade, 
consigo mesmo e com a natureza.

Para aqueles de nós que acumularam riqueza, inde-
pendentemente de quão pequena essa riqueza possa 
ser, também somos tentados a mantê-la segura. A 
riqueza pode nos dar um sentimento de segurança e 
poder. Em si, a riqueza é uma bênção do Senhor. As-
sim que começamos a acreditar que é o resultado de 
nosso trabalho e não deveria ser compartilhada com 
ninguém, ela pode se transformar em uma maldição.

O jovem rico colocou a sua riqueza em primeiro lu-
gar. Jesus chorou quando isso aconteceu porque era 
uma tragédia para o sincero e ganancioso jovem rico 
perder a salvação por causa de sua riqueza. Colocar 
Deus em primeiro lugar significa colocar a nossa 
riqueza em segundo lugar. A generosidade é uma 
característica não negociável do Reino de Deus.

O jovem rico se recusou a colocar Deus em primeiro 
lugar. As consequências foram terríveis para ele e 
para as pessoas ao seu redor. O amor de Deus nos 
compele a colocar o Seu Reino em primeiro lugar, 
enquanto o exemplo do jovem rico é um aviso para 
nós hoje. Enquanto os diáconos recolhem o dízimo 
e as ofertas, somos desafiados a colocar Deus em 
primeiro lugar.

5 DE JUNHO, 2021

Quando o jovem rico se recusou 
a colocar Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O que 
podemos aprender com Ananias e Safira, que se 
recusaram a colocar Deus em primeiro lugar?

Eles realmente queriam colocar Deus em primei-
ro lugar. Eles creram em Jesus e provavelmente 
foram batizados com o Espírito Santo. Mas Ana-
nias e Safira tiveram dificuldade em cumprir suas 
promessas a Deus.

No início, eles disseram que dariam todos os fun-
dos que recebessem por suas terras. Esta é uma 
oferta generosa, acima e além do que Deus havia 
pedido. Antes da venda, eles devem ter ficado 
felizes em fazer esta promessa. Talvez fosse a 
pressão dos pares de ver muitas outras pessoas 
vender seus bens e dar tudo aos apóstolos.

O problema surgiu quando Ananias e Safira tive-
ram o dinheiro em mãos. A ganância se instalou. 
Começaram a imaginar todas as coisas que po-
diam comprar com esse dinheiro. A ganância deu 
origem ao plano e o plano levou à sua morte.

Eles concordaram em dizer à igreja que só rece-
beram uma quantidade menor do que esperavam. 
No final daquele dia, Ananias e Safira estavam 

mortos e enterrados. Por que é que Deus os tratou 
tão severamente? O dinheiro era motivo suficiente 
para acabar com a vida deles?

Deus leva a sério a honestidade e a integridade. 
Isto é tão verdadeiro em nossos dízimos e ofertas 
hoje como era para o dinheiro de venda de Ana-
nias e Safira. Deus não obriga ninguém a prometer 
dar uma certa quantidade de oferta a cada mês. 
Mas uma vez que prometemos a Ele, é claro que 
Deus espera que mantenhamos essa promessa. 

Mas e se falhamos no passado? Não vamos con-
tinuar mentindo para nós mesmos e para Deus. 
Podemos ser fiéis às nossas promessas a qual-
quer momento, incluindo hoje.

Ananias e Safira se recusaram a colocar Deus em 
primeiro lugar. As consequências foram terríveis 
para eles e para as pessoas à sua volta. O amor de 
Deus nos compele a colocar Seu Reino em primei-
ro lugar, enquanto o exemplo de Ananias e Safira 
é um aviso para nós hoje. Enquanto os diáconos 
recolhem o dízimo e as ofertas, somos desafiados 
a colocar Deus em primeiro lugar.

12 DE JUNHO, 2021

Quando Ananias e Safira se recusaram a 
colocar Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O que 
podemos aprender com a Igreja de Laodiceia, que 
lutou para colocar Deus em primeiro lugar?

É contado que a igreja em Laodiceia realmente 
lutou para colocar Deus em primeiro lugar. Eles 
nunca rejeitaram Deus, mas Deus certamente não 
foi o primeiro em suas vidas. Jesus chamou seu 
estado de morno, nem quente nem frio. Aqui está 
a passagem bíblica completa:

“Estas coisas diz o Amém, a testemunha 
fiel e verdadeira, o princípio da criação de 
Deus. Conheço as tuas obras, que nem és 
frio nem quente. Quem dera fosses frio ou 
quente! Assim, porque és morno e nem és 
quente nem frio, estou a ponto de vomitar-
te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e 
abastado e não preciso de coisa alguma, e 
nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, 
pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim 
compres ouro refinado pelo fogo para te 
enriqueceres, vestiduras brancas para te 
vestires, a fim de que não seja manifesta 
a vergonha da tua nudez, e colírio para 
ungires os olhos, a fim de que vejas.

Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, 
zeloso e arrepende-te. Aqui estou eu! Eis que estou 
à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir 

a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e 
ele, comigo.

Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu 
trono, assim como também eu venci e me sentei 
com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, 
ouça o que o Espírito diz às igrejas” (Apocalipse 
3:14-22, ARA).

Deus está plenamente consciente de nossas 
ações e de nossos motivos. Ele conhece os 
nossos fracassos e os nossos sucessos. Jesus 
sabe quando fingimos ser fiéis. Ele consegue ver 
através das nossas máscaras. Ele sabe. 

É por isso que Deus não nos rejeita. Jesus conti-
nua batendo à porta do seu coração dia após dia, 
semana após semana, ano após ano. Uma vez 
que permitimos que Jesus entre, será fácil colocar 
Deus em primeiro lugar.

A Igreja de Laodiceia se recusou a colocar Deus em 
primeiro lugar. As consequências foram terríveis 
para eles e para as pessoas à sua volta. O amor 
de Deus nos compele a colocar o Seu Reino em 
primeiro lugar, enquanto o exemplo da Igreja de 
Laodiceia é um aviso para nós hoje. Enquanto os 
diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

19 DE JUNHO, 2021

Quando a Igreja de Laodiceia se recusou a 
colocar Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Colocar Deus acima de tudo pode ser difícil. O que 
podemos aprender com Lúcifer, que se recusou a 
colocar Deus em primeiro lugar?

Às vezes esperamos até que tudo esteja perfeito 
com nossas finanças e nossas vidas antes de ser-
mos fiéis em nossos dízimos e ofertas. Dizemos a 
nós mesmos: “se ao menos o ambiente estivesse 
certo, eu não lutaria para colocar Deus em pri-
meiro lugar. Se eu fosse promovido, se as taxas 
de juro baixassem, se me sentisse mais perto de 
Deus, se, se...”

Um dos anjos mais belos e poderosos viveu no 
ambiente mais perfeito e viu Deus todos os dias. 
Este cenário perfeito não o ajudou a permanecer 
fiel, porque esta é uma decisão que cada um de 
nós deve tomar em quaisquer circunstâncias que 
estamos vivendo a cada momento.

Lúcifer se tornou orgulhoso demais para colocar 
Deus em primeiro lugar. O ego dele era importan-
te demais para isso. As necessidades de Lúcifer 
eram mais importantes. Ele queria se tornar o seu 
próprio deus. Fazer as suas próprias regras. Tirar 
o máximo proveito da vida, sem que Deus interfe-
risse com a sua liberdade. Por que Deus deveria 
obter o melhor de sua adoração e de seu serviço?

Estes motivos ainda estão na raiz da nossa 
própria dificuldade em colocar Deus em primei-

ro lugar em nossos dízimos e ofertas. O nosso 
ego e as nossas necessidades tentam sempre 
atrapalhar. Pensamos em nós mesmos e quanto 
mais podemos precisar do dinheiro em compara-
ção com a Igreja. Nós argumentamos: “Deus não 
precisa deste dinheiro. A igreja tem o suficiente. É 
melhor eu mesmo usá-lo.”

De certa forma, isso está correto. Deus e a igre-
ja não estão desesperados pelo seu dinheiro. A 
nossa doação tem menos a ver com necessidade, 
muito mais a ver com fidelidade e humildade. 
Deus é Deus e nós não. Em parte, Deus pede o 
dízimo para nosso benefício. O nosso dízimo e 
ofertas são um grande antídoto para a ganância e 
o egoísmo.

Esperar pelo conjunto perfeito de circunstâncias 
é uma maneira segura de evitar colocar Deus em 
primeiro lugar em nossas vidas. Deus está nos 
chamando para entregar nosso ego hoje e permitir 
que Ele abra as comportas do céu em bênçãos.

Lúcifer se recusou a colocar Deus em primeiro 
lugar. As consequências foram terríveis para ele, 
assim como anjos e humanos. O amor de Deus nos 
compele a colocar o Seu Reino em primeiro lugar, 
enquanto o exemplo de Lúcifer é um aviso para nós 
hoje. Enquanto os diáconos recolhem o dízimo e 
as ofertas, somos desafiados a colocar Deus em 
primeiro lugar.

26 DE JUNHO, 2021

Quando Lúcifer se recusou a 
colocar Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Os Valdenses perderam tudo quando colocaram 
Deus em primeiro lugar. Mesmo assim, eles não 
desistiram. O que podemos aprender hoje com 
os Valdenses que nos ajudará a colocar Deus em 
primeiro lugar em nossas vidas?

No século XII, a Igreja Católica Romana proibiu a 
leitura e compreensão da Bíblia para pessoas co-
muns. A perseguição era certa para qualquer um 
que desafiasse a autoridade da igreja e especial-
mente do Papa. O papado havia se tornado a besta 
apocalíptica retratada na Bíblia.

Durante este período sombrio da história humana, 
Pedro Valdo renunciou à sua riqueza e se dedicou 
a ajudar os outros. Um movimento que começou 
na França conforme pregadores leigos renuncia-
vam voluntariamente à riqueza terrena e viviam 
em estrita adesão à Bíblia. A ênfase principal dos 
Valdenses era tornar a Bíblia acessível na lingua-
gem comum.

Em 1179, Valdo e um de seus amigos foram para 
Roma, onde o Papa Alexandre III e a Cúria Romana 
os receberam. Tiveram de explicar a sua fé perante 
um painel de três clérigos. Os resultados da reunião 
foram inconclusivos, mas o Terceiro Concílio de 
Latrão no mesmo ano condenou as ideias de Valdo.

Valdo e seus seguidores desenvolveram um siste-
ma pelo qual eles iriam de cidade em cidade e se 

encontravam secretamente com pequenos grupos 
de valdenses. Lá, confessariam pecados e realiza-
riam cultos de adoração. Um pregador valdense 
viajante era conhecido como um barba. O grupo 
abrigaria o barba e o ajudaria a fazer os preparati-
vos para seguir para a próxima cidade em segredo.

Eles perderam suas posições na sociedade e, 
eventualmente, tiveram que fugir para as colinas e 
cavernas. Eles continuaram a colocar Deus em pri-
meiro lugar, explicando as escrituras para qualquer 
um que encontrassem. Finalmente eles entende-
ram que seu movimento era uma luz na escuridão. 
Eles foram precursores da Reforma Protestante e 
representaram um remanescente de pessoas que 
se recusaram totalmente a colocar seu próprio 
conforto acima do Reino de Deus.

Somos chamados para ser os remanescentes 
hoje - homens, mulheres e crianças que continuam 
a ser fiéis à Palavra de Deus, sempre colocando o 
Reino de Deus em primeiro lugar.

Os Valdenses colocaram Deus em primeiro lugar, 
mesmo quando isso lhes custou tudo. A sua cora-
gem nos inspira hoje. Jesus renunciou tudo para 
nos redimir e Seu amor nos compele a colocar Seu 
reino em primeiro lugar em nossas vidas. Enquanto 
os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

3 DE JULHO, 2021

Quando os valdenses colocaram 
Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.



041 – Devocional de Leituras de Dízimos e Ofertas de 2021

Jan Hus perdeu a vida quando colocou Deus em 
primeiro lugar. O que podemos aprender hoje 
com Jan Hus que nos ajudará a colocar Deus em 
primeiro lugar em nossas vidas?

No século XIV, a Igreja Católica Romana vendia 
indulgências a famílias que queriam uma garantia 
de que seus entes queridos estivessem no Céu em 
vez de queimar para sempre no inferno. A perse-
guição era certa para qualquer um que desafiasse 
a autoridade da igreja e especialmente do Papa. 
O papado havia se tornado a besta apocalíptica 
retratada na Bíblia.

Durante este período sombrio da história humana, 
Jan Hus foi um pregador em Praga, na República 
Checa. Ele falou abertamente contra as mentiras e 
defendeu a verdade como encontrada na Palavra 
de Deus. Mesmo no exílio, ele continuou a colocar 
Deus em primeiro lugar.

Quando o Concílio de Constança se reuniu, Hus foi 
convidado a estar lá e apresentar suas opiniões. 
Quando chegou, ele foi preso imediatamente e 
colocado na prisão. Eventualmente, ele foi leva-
do em frente ao Concílio que pediu para retratar 
suas opiniões. Ele respondeu: “Eu não recuaria da 
verdade nem por uma capela de ouro!” Quando 
recusou, ele foi colocado de volta na prisão. Em 
6 de julho de 1415, foi queimado na fogueira por 
heresia contra as doutrinas da Igreja Católica. 

Enquanto ele estava queimando, podia ser ouvido 
cantando Salmos.

Há muitas maneiras em que a verdade tem sido 
ignorada e rejeitada hoje. Somos constantemente 
desafiados a comprometer nossas crenças de 
formas pequenas e grandes. Deus continua a nos 
convidar a ter um compromisso com a verdade, 
aconteça o que acontecer. Por vezes, este com-
promisso conduzirá à perseguição e à morte. Para 
a maioria de nós, pode simplesmente representar 
um inconveniente. No entanto, devemos ter a 
coragem do Espírito Santo para colocar Deus em 
primeiro lugar, não importa o que aconteça.

Somos abençoados com as histórias de homens e 
mulheres que sacrificaram seu conforto terrestre 
para a missão dada à Igreja por Jesus. A boa nova 
da salvação poderia não ter chegado até nós se 
não fosse por sua coragem e determinação. Agora 
é a nossa vez de colocar Deus em primeiro lugar e 
cumprir esta missão.

Jan Hus colocou Deus em primeiro lugar, mesmo 
quando isso lhe custou tudo. A sua coragem nos 
inspira hoje. Jesus renunciou tudo para nos redi-
mir e Seu amor nos compele a colocar Seu reino 
em primeiro lugar em nossas vidas. Enquanto os 
diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

10 DE JULHO, 2021

Quando Jan Hus colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.



042 – Devocional de Leituras de Dízimos e Ofertas de 2021

Martinho Lutero perdeu tudo quando colocou 
Deus em primeiro lugar. Mesmo assim, ele não 
desistiu. O que podemos aprender hoje com 
Martinho Lutero que nos ajudará a colocar Deus 
em primeiro lugar em nossas vidas?

No século XVI, a Igreja Católica Romana levou 
as pessoas a crer que precisavam da igreja para 
alcançar Cristo e receber a salvação. A persegui-
ção era certa para qualquer um que desafiasse 
a autoridade da igreja e especialmente do Papa. 
O papado havia se tornado a besta apocalíptica 
retratada na Bíblia.

Durante este período sombrio da história humana, 
Martinho Lutero foi um padre católico devoto. 
Ao ler as escrituras, percebeu que cada pessoa 
poderia se conectar diretamente com Deus, sem 
um mediador humano. Sob a autoridade da Bíblia, 
Lutero desafiou a autoridade da pessoa mais 
poderosa do planeta na época, o Papa Leão X.

Lutero ensinou que a salvação e, consequente-
mente, a vida eterna não são merecidas por boas 
obras, mas são recebidas apenas como o dom 
gratuito da Graça de Deus através da fé do cren-
te em Jesus Cristo como redentor do pecado. 
Sua teologia desafiou a autoridade e o ofício do 

Papa, ensinando que a Bíblia é a única fonte de 
conhecimento revelado divinamente, e se opôs 
ao conceito exclusivo do sacerdócio, consideran-
do todos os cristãos batizados como um santo 
sacerdócio.

Ele foi excomungado e perseguido pela Igreja 
Católica Romana e pelo Imperador Romano. Isso 
não o impediu de colocar Deus em primeiro lugar 
e permanecer firme às suas convicções. Em 
suas próprias palavras, Martinho Lutero escre-
veu o que sentia sobre esta luta no famoso hino: 
“Castelo Forte”

Sim, que a Palavra ficará, sabemos com certeza;
E nada nos assustará, com Cristo por defesa.
Sabeis quem é Jesus? O que venceu na cruz!
Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus,
Triunfa na batalha!

Martinho Lutero colocou Deus em primeiro 
lugar, mesmo quando isso lhe custou tudo. A 
sua coragem nos inspira hoje. Jesus renunciou 
tudo para nos redimir e Seu amor nos compele a 
colocar Seu reino em primeiro lugar em nossas 
vidas. Enquanto os diáconos recolhem o dízimo e 
as ofertas, somos desafiados a colocar Deus em 
primeiro lugar.

17 DE JULHO, 2021

Quando Martinho Lutero 
colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.



043 – Devocional de Leituras de Dízimos e Ofertas de 2021

William Tyndale perdeu tudo quando colocou Deus 
em primeiro lugar. Mesmo assim, ele não desistiu. 
O que podemos aprender hoje com William Tyn-
dale que nos ajudará a colocar Deus primeiro em 
nossas vidas?

No século XVI, a Igreja Católica Romana proibiu 
a Bíblia de ser lida e compreendida por pessoas 
comuns. A perseguição era certa para qualquer um 
que desafiasse a autoridade da igreja e especial-
mente do Papa. O papado havia se tornado a besta 
apocalíptica retratada na Bíblia.

Durante este período sombrio da história humana, 
William Tyndale foi uma luz que ajudou a mudar o 
curso da história humana, tornando a Bíblia acessí-
vel em inglês. 

A tradução de Tyndale foi a primeira Bíblia inglesa 
a extrair diretamente de textos hebraicos e gre-
gos. Foi também a primeira tradução em inglês a 
aproveitar a impressa, a última tecnologia da época 
para espalhar uma mensagem. Isso o levou a um 
conflito direto com a igreja, que acreditava que a 
população em geral não tinha as habilidades para 
entender a Bíblia e, portanto, precisava da igreja 
para fazer isso por eles.

Fugindo da Inglaterra, Tyndale buscou refúgio no 
território Flamengo do Imperador Católico Carlos, o 
Quinto. Em 1535, Tyndale foi detido e preso no Cas-
telo de Vilvoorde (Filford) fora de Bruxelas por mais 

de um ano. Em 1536, foi condenado por heresia e 
executado por estrangulamento, depois disso seu 
corpo foi queimado na estaca. A sua última oração 
era que os olhos do rei de Inglaterra fossem abertos.

As suas preces foram atendidas. Pouco tempo 
depois de ter dado a sua vida por colocar Deus em 
primeiro lugar, a Bíblia King James seria compilada 
e sancionada pelo rei da Inglaterra. A Bíblia é a base 
da sociedade ocidental e Tyndale realmente ajudou 
a mudar o mundo, trazendo o texto inspirado para a 
pessoa comum que poderia agora entendê-la.

Somos chamados para ajudar as pessoas a enten-
der a Bíblia para que possam encontrar liberdade, 
cura e esperança em Jesus. Quando somos fiéis 
com nosso dízimo e ofertas, estamos ajudando a 
levar as Três Mensagens Angélicas para o mundo in-
teiro como Deus ordenou. Colocar Deus em primeiro 
lugar através do patrocínio de missões é fundamen-
tal. No entanto, devemos também investir nosso 
tempo e energia com as pessoas ao nosso redor, 
inspirando-as a saber mais sobre o amor de Deus.

William Tyndale colocou Deus em primeiro lugar, 
mesmo quando isso lhe custou tudo. A sua cora-
gem nos inspira hoje. Jesus renunciou tudo para 
nos redimir e Seu amor nos compele a colocar Seu 
reino em primeiro lugar em nossas vidas. Enquanto 
os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

24 DE JULHO, 2021

Quando William Tyndale 
colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.



044 – Devocional de Leituras de Dízimos e Ofertas de 2021

Guilherme Miller foi considerado um homem louco 
quando colocou Deus em primeiro lugar. Mesmo 
assim, ele não desistiu. O que podemos aprender hoje 
com Guilherme Miller que nos ajudará a colocar Deus 
em primeiro lugar em nossas vidas?

Ele era um homem de integridade que não conseguia 
acreditar que a Bíblia fosse verdadeira. Mas, depois de 
um evento inexplicável durante seu tempo na guerra, 
a visão de mundo de Guilherme Miller foi quebrada. 
Ele se perguntou: “se as leis da natureza são as únicas 
forças possíveis atuando no universo, como eu não 
morri quando a bomba explodiu tão perto de mim?”

Ele decidiu começar um estudo profundo das escritu-
ras. De volta à sua fazenda em Whitehall, Nova York, 
Miller se comprometeu a ler e entender a Bíblia, um 
versículo de cada vez. Este esforço levou dois anos - 
1816 a 1818 - durante o qual ele se apaixonou absolu-
tamente por seu Salvador, Jesus Cristo.

Uma das descobertas mais significativas que Guilher-
me Miller fez durante este tempo foi a profecia das 
2.300 “tardes e manhãs” encontradas em Daniel 8:14. 
A profecia previu um evento significativo para acon-
tecer por volta de 1843 ou 1844 e ele foi obrigado a 
compartilhar esse conhecimento com o maior núme-
ro de pessoas possível. No entanto, ele não era um 
pregador e se recusou a fazer isso.

Como o Espírito Santo continuou a impressioná-lo 
para dizer aos outros o que ele tinha descoberto, 
pediu a Deus para ser abundantemente claro nesta 

vocação. Se alguém lhe pedisse para compartilhar 
estas descobertas, seria um sinal entre ele e Deus que 
ele deveria fazer isso. Menos de uma hora depois, um 
membro da família chegou à fazenda para lhe pedir 
para compartilhar suas descobertas.

No início, Miller estava chateado porque Deus tinha en-
viado este convite imediatamente. Mas ele era o tipo de 
homem que cumpria a sua palavra. Naquele dia Guilher-
me Miller colocou Deus em primeiro lugar e começou a 
pregar aquela bela mensagem de que Deus não havia 
abandonado o mundo e que logo faria algo grande.

Sua pregação levou a uma grande decepção em 22 
de outubro de 1844. Centenas de milhares de pesso-
as esperavam que Jesus voltasse naquele dia - mas 
Jesus não voltou. Em vez disso, Ele começou Seu 
ministério no Lugar Santíssimo no Santuário Celestial. 
Foi desta decepção que Deus chamou os pioneiros de 
Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

Hoje, os Adventistas do Sétimo Dia estão pregando a boa 
nova da vinda de Jesus em mais de 200 países. Milhões 
de pessoas estão agora esperançosas por causa da de-
terminação de Miller em colocar Deus em primeiro lugar.

Guilherme Miller colocou Deus em primeiro lugar, 
mesmo quando ele foi ridicularizado. A sua coragem 
nos inspira hoje. Jesus renunciou tudo para nos redi-
mir e Seu amor nos compele a colocar Seu reino em 
primeiro lugar em nossas vidas. Enquanto os diáconos 
recolhem o dízimo e as ofertas, somos desafiados a 
colocar Deus em primeiro lugar.

31 DE JULHO, 2021

Quando Guilherme Miller 
colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.



045 – Devocional de Leituras de Dízimos e Ofertas de 2021

José Bates foi considerado um homem louco 
quando colocou Deus em primeiro lugar. Mesmo 
assim, ele não desistiu. O que podemos aprender 
com José Bates hoje e que nos ajudará a colocar 
Deus em primeiro lugar em nossas vidas?

Ele era um capitão marítimo aposentado quando 
ouviu pela primeira vez a mensagem de Guilherme 
Miller sobre a breve segunda vinda de Cristo. Ele 
estava convencido de que era verdade. Bates foi 
o tipo de homem que colocou Deus em primeiro 
lugar em tudo, então deu sua energia, seu dinheiro 
e até mesmo vendeu sua casa para ajudar a espa-
lhar a notícia da Segunda Vinda.

No entanto, grande sacrifício pessoal se seguiu 
quando o filho de Bates rejeitou a mensagem e 
saiu de casa furioso para começar uma carreira 
em alto mar. Bates não desiste mesmo quando 
tudo o que esperava não aconteceu. O ano de 
1843 começou e terminou - e Cristo não voltou. 
Então a grande decepção de 1844 abalou a fé de 
Bates e de outros mileritas. Foram motivo de cha-
cota para os que os rodeavam e foram forçados a 
reconstruir as suas vidas numa pobreza absoluta, 
tendo sacrificado tudo pela causa.

Bates e outros retornaram ao seu estudo das 
escrituras para descobrir que em vez de sinalizar o 

retorno de Cristo, 22 de outubro de 1844 foi a data 
em que Cristo entrou no santuário celestial para 
interceder perante o Pai em nome dos crentes.

Mas as dificuldades eram constantes. Um dia Ba-
tes não tinha nada para comer em casa. Ele rogou 
a Deus e prometeu permanecer fiel não importas-
se o que acontecesse. Naquele dia, chegou um 
envelope com dinheiro suficiente para o sustentar. 
Deus inspirou alguém a enviar aquele dinheiro em 
preparação para o dia em que Bates mais preci-
sou.

Enquanto ele continuava a estudar com amigos, 
Bates descobriu a verdade do sábado do sétimo 
dia e compartilhou isso com seus companheiros 
crentes, Tiago e Ellen White. Aquele pequeno gru-
po de líderes logo estabeleceu a Igreja Adventista 
do Sétimo Dia, que cresceu em um movimento 
mundial hoje. 

José Bates colocou Deus em primeiro lugar, mes-
mo quando foi ridicularizado. A sua coragem nos 
inspira hoje. Jesus renunciou tudo para nos redi-
mir e Seu amor nos compele a colocar Seu reino 
em primeiro lugar em nossas vidas. Enquanto os 
diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

7 DE AGOSTO, 2021

Quando José Bates colocou 
Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.



046 – Devocional de Leituras de Dízimos e Ofertas de 2021

Tiago e Ellen White eram jovens quando decidiram colo-
car Deus em primeiro lugar. Isto lhes custou tudo o que 
tinham, mas não desistiram. O que podemos aprender 
com Tiago e Ellen White hoje e que nos ajudará a colo-
car Deus em primeiro lugar em nossas vidas?

Tiago White foi ordenado ministro em 1843 após 
1000 pessoas se juntarem ao movimento do Advento 
através de sua pregação. Ele trabalhou incansavel-
mente para espalhar a boa nova de que Jesus estava 
voltando em 1844.

Ellen era uma jovem debilitada que sofreu um aci-
dente em sua infância. Sua família tomou a decisão 
de acreditar na Bíblia ao invés das tradições de sua 
igreja. Porque colocaram Deus em primeiro lugar, sua 
família foi forçada a sair da igreja e da comunidade 
que conheciam há anos.

Tiago e Ellen se conheceram logo após a grande 
decepção de 22 de outubro de 1844, e se casaram 
em 1846. Por causa de sua dedicação à verdade, os 
White não tiveram uma casa própria pelos primeiros 
seis anos de seu casamento, vivendo às vezes com 
seus pais ou com amigos.

Em novembro de 1848, Ellen White teve uma visão 
de que Tiago deveria começar a imprimir um jornal, e 
que ele iria crescer até que sua luz brilhasse ao redor 
do mundo. A impressão era cara e parecia impossível 
para eles. Mas eles decidiram colocar Deus em pri-
meiro lugar e os fundos começaram a vir dos leitores 
cujas vidas foram transformadas. 

A partir de 1849, Tiago publicou The Present Truth. 
Tornou-se o The Review and Herald em 1850. Através 
do sacrifício do pequeno grupo de crentes, o movi-
mento que se concentrava em toda a Bíblia começou 
a crescer. Em 1863, foi organizada a Associação 
Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. 

Tiago White colocou Deus em primeiro lugar em tudo. 
Ele nunca terminou o ensino médio, mas chegou a 
fundar quatro jornais, duas editoras, e um colégio, ago-
ra Universidade Andrews. Ele organizou uma denomi-
nação, serviu como seu líder e publicou seus hinários. 
Como um empresário de tempo livre, ele comprou e 
vendeu imóveis, dirigiu um berçário e levou mulas do 
Texas para Kansas na Trilha Chisholm.

Ellen White era visionária em mais de um aspecto. 
Ela foi fundamental para confirmar o estudo das 
escrituras e fortalecer a estrutura administrativa da 
Igreja Adventista em rápido crescimento. Mas colo-
car Deus em primeiro lugar requer sempre sacrifícios. 
Tiago e Ellen White não desistiram mesmo quando 
perderam dois filhos lindos para a doença.

Tiago e Ellen White colocaram Deus em primeiro lugar, 
mesmo quando isso lhes custou tudo. A sua coragem 
nos inspira hoje. Jesus renunciou tudo para nos redi-
mir e Seu amor nos compele a colocar Seu reino em 
primeiro lugar em nossas vidas. Enquanto os diáco-
nos recolhem o dízimo e as ofertas, somos desafiados 
a colocar Deus em primeiro lugar.

14 DE AGOSTO, 2021

Quando Tiago e Ellen White 
colocaram Deus em 1º Lugar 

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.



047 – Devocional de Leituras de Dízimos e Ofertas de 2021

John Andrews era tão competente que podia ter se 
tornado rico e poderoso. Em vez disso, ele colocou 
Deus em primeiro lugar e sacrificou tudo para levar 
a Verdade Presente para o mundo. O que podemos 
aprender hoje com John Andrews que nos ajudará a 
colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas?

John Andrews era um homem muito competente. 
Quando tinha 13 anos, se converteu e aceitou Jesus 
como seu Salvador. Ele cultivou um amor pela Bíblia 
no início da vida e ele aprendeu sozinho a ler a Bíblia 
em hebraico, grego e latim.

Quando ele estudou a mensagem do Sábado, ele se con-
venceu de sua verdade e decidiu dedicar sua vida para 
compreendê-la e pregá-la. Ele ajudou a formular mui-
tas das doutrinas e documentação estrutural da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. Ao colocar Deus em primeiro 
lugar, John Andrews dedicou seu intelecto e energia para 
servir a igreja remanescente da Profecia Bíblica.

Quando a igreja decidiu patrocinar um missionário 
para a Europa, John Andrews foi o homem mais 
competente para fazer isso. Apesar do luto pela morte 
de sua esposa, Andrews desistiu de tudo o que tinha 
construído e respondeu ao chamado para levar sua 
família para o exterior. Ele entendia o risco de pobreza 
e doença. Ele estava ciente das dificuldades a serem 
enfrentadas. Mas John Andrews perseverou.

Em 1874, navegou para a Europa com os seus dois 
filhos, Charles e Mary. Embora fossem apenas adoles-
centes, as crianças provaram ser pioneiras extraordi-
nárias na Suíça, editando, traduzindo, datilografando, 

ajudando incansavelmente a estabelecer a revista 
missionária Internacional, Les Signes des Temps - “Os 
Sinais dos Tempos”.

Em 1878, John Andrews participou da Sessão da As-
sociação Geral e levou Mary com ele porque ele tinha 
certeza de que ela tinha contraído tuberculose. Assim 
que chegou ao Sanatório Battle Creek, o seu medo foi 
confirmado. Sozinho na Europa, Charles escreveu ao 
seu pai: “A nossa separação será curta e então, se fi-
éis, encontraremos os nossos entes queridos. Pai, não 
te sintas desencorajado. Oramos muito por ti.”

John Andrews manteve uma vigília ao lado da cama 
dela durante os últimos dias de Mary. Mary Andrews 
faleceu aos 17 anos de idade. Ele voltou para a Euro-
pa, mas também morreu de tuberculose alguns anos 
depois.

John Andrews foi o principal intelectual no início do 
movimento adventista e suas contribuições foram em 
grande parte responsáveis pelo crescimento da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. Hoje há mais de 162 mil 
congregações adventistas em 207 países e territórios. 
Nossos corações são gratos a este homem que sem-
pre colocou Deus em primeiro lugar.

 John Andrews colocou Deus em primeiro lugar, mes-
mo quando isso lhe custou. A sua coragem nos inspira 
hoje. Jesus renunciou tudo para nos redimir e Seu 
amor nos compele a colocar Seu reino em primeiro lu-
gar em nossas vidas. Enquanto os diáconos recolhem 
o dízimo e as ofertas, somos desafiados a colocar 
Deus em primeiro lugar.

21 DE AGOSTO, 2021

Quando John Andrews 
colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Abram La Rue colocou Deus em primeiro lugar, 
mesmo quando outros pensavam que ele esta-
va muito velho para ser um missionário. O que 
podemos aprender com Abram La Rue hoje e que 
nos ajudará a colocar Deus em primeiro lugar em 
nossas vidas?

Em 1883, Abram La Rue era um pastor e lenhador 
de 65 anos da Califórnia. Ele tinha a ambição de 
levar o evangelho à China. Quando ele escreveu 
para a Associação Geral, eles disseram que ele 
estava muito velho. Também disseram que não 
tinham dinheiro para o enviar. Ainda determinado 
a ir, La Rue negociou sua viagem em um navio 
onde poderia trabalhar o seu caminho para Hong 
Kong. Ele chegou lá em 1888 e começou a traba-
lhar como colportor pelos 14 anos seguintes.

De 1888 até 1902, o Padre LaRue, como agora 
era geralmente chamado, ficou sozinho. Em 2 de 
fevereiro de 1902, o irmão e irmã J. N. Anderson 
e Ida Thompson chegaram para ajudá-lo. Logo 
depois, nove pessoas que haviam sido levadas à 
verdade, em grande parte através dos esforços 
do irmão LaRue, foram batizadas. Era hora de le-
var a Verdade Presente para a China continental.

LaRue era um verdadeiro seguidor de Cristo, 
dedicado à oração e devoção. Ele era paciente, 
simpático e constante. Sua posição por 14 anos 
sozinho em uma terra distante, mantendo um 
trabalho autossustentável, mostra que ele tinha 
a resistência necessária no trabalho pioneiro. 
Apesar das dificuldades, LaRue colocou Deus em 
primeiro lugar. Poucos dias antes de sua morte, 
ele deixou a maior parte do pouco dinheiro que 
tinha para a missão na China. Ele deu tudo para a 
causa que amava.

Abram La Rue foi enterrado em Hong Kong, onde 
trabalhou por 15 anos. Embora não tenha real-
mente posto os pés na China como missionário, 
seu trabalho pioneiro desempenhou um papel 
importante na fundação para a entrada do adven-
tismo nesta grande terra do Oriente.

 Abram La Rue colocou Deus em primeiro lugar, 
mesmo quando outros não acreditavam nele. A 
sua coragem nos inspira hoje. Jesus renunciou 
tudo para nos redimir e Seu amor nos compele a 
colocar Seu reino em primeiro lugar em nossas 
vidas. Enquanto os diáconos recolhem o dízimo e 
as ofertas, somos desafiados a colocar Deus em 
primeiro lugar.

28 DE AGOSTO, 2021

Quando Abrão La Rue colocou 
Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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C.F.E. Thompson colocou Deus em primeiro lugar, 
mesmo quando a incerteza era uma realidade 
constante. O que podemos aprender com ele hoje, 
que nos ajudará a colocar Deus em primeiro lugar 
em nossas vidas?

C. F. E. Thompson era um jovem jamaicano que 
migrou para Serra Leoa, onde se familiarizou com 
a mensagem adventista. Foi batizado em 1907 
pelo D.C. Babcock e serviu como um trabalhador 
fiel para a igreja em Serra Leoa.

Logo após seu batismo, o irmão Thompson visitou 
Gana em uma curta viagem de missão em 1909 
para realizar uma série de reuniões entre o povo 
de Nsimbia em Kickam e Axim, mas retornou para 
Serra Leoa após a reunião.

Entretanto, as coisas não estavam indo bem 
em Gana. A professora missionária - Sra. Fren-
ch - faleceu por causa de uma febre. O marido foi 
aconselhado a ir para casa e cuidar de sua saúde. A 
decepção se instalou quando parecia que não have-
ria ninguém para continuar o trabalho em Gana.

Quem continuaria espalhando a mensagem do 
Advento em Gana? Thomson respondeu: “Eu vou.” 

Ele foi aconselhado a deixar seu trabalho em Serra 
Leoa e ir para Gana para continuar o trabalho que 
tinha sido feito pela família francesa. Esta não foi 
uma decisão fácil, pois havia muitas incertezas. 
Mas Thompson era o tipo de homem que coloca-
va Deus em primeiro lugar.

O irmão Thompson chegou a Gana para assumir 
seu posto em fevereiro de 1910, onde trabalhou 
honradamente por dois anos. Ele tinha apenas 36 
anos quando deu seu último suspiro em 1912. Ele 
morreu de insuficiência renal crônica (doença de 
Bright) em 25 de março de 1912.

Depois de colocar Deus em primeiro lugar em sua 
curta vida, o irmão Thompson agora dorme no 
Senhor. Em breve ele voltará à vida para que seus 
olhos possam ver a segunda vinda de Jesus.

 Thompson colocou Deus em primeiro lugar, mes-
mo quando a incerteza prevaleceu. A sua coragem 
nos inspira hoje. Jesus renunciou tudo para nos 
redimir e Seu amor nos compele a colocar Seu 
reino em primeiro lugar em nossas vidas. Enquan-
to os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, 
somos desafiados a colocar Deus primeiro em 
primeiro lugar.

4 DE SETEMBRO, 2021
Quando o C.F.E. Thompson 
colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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George King colocou Deus em primeiro lugar, 
mesmo quando a igreja o rejeitou como prega-
dor. O que podemos aprender com ele hoje e que 
nos ajudará a colocar Deus em primeiro lugar em 
nossas vidas?

George King acreditava que Deus o tinha chamado 
para pregar a boa nova da salvação a todas as 
pessoas vivas. Isso foi em 1880 e Tiago White ain-
da estava vivo, então King decidiu perguntar a ele.

O Tiago e a Ellen White o convidaram para a casa 
deles. Eles tinham certeza de que o irmão King era 
devoto a Deus e seu chamado, mas não tinham cer-
teza de que o jovem tinha a educação ou talento para 
se tornar um pregador. Duas semanas depois, Tiago 
White se aproximou de Richard e Hulda Godsmark 
após um culto de adoração e compartilhou suas 
preocupações, pedindo-lhes para levar o irmão King e 
determinar se ele poderia se tornar um pregador.

George King se mudou com a família Godsmark e 
eles arranjaram um momento em que o jovem iria 
pregar para eles em seu quarto de família. Foram 
tempos angustiantes para ele. Suas súplicas 
podiam ser ouvidas antes do nascer do sol e ele 
praticava no celeiro por horas, apesar do frio.

O dia chegou e as cadeiras foram organizadas. O 
sermão foi um desastre. Eles deixaram claro para 
que ele não poderia ser um pregador.

A rejeição não é fácil. Mas George King era o tipo 
de homem que colocava Deus em primeiro lugar 

em tudo, mesmo quando isso significava ser hu-
milde o suficiente para aceitar a rejeição. Logo fi-
caria claro que George foi chamado para se tornar 
um pregador de lareira. Armado com a literatura da 
salvação, ele começou a visitar casa a casa para 
compartilhar as boas novas da salvação e vender 
os panfletos e livros que ele carregava consigo. 
Isso foi chamado de colportagem e a missão Ad-
ventista nunca mais seria a mesma novamente.

Durante quase 30 anos, até a sua morte em 1906, 
George King treinou centenas de vendedores de 
livros na América do Norte e do Sul e nas Índias 
Ocidentais. Os métodos de King influenciaram líde-
res pioneiros no Ministério da literatura em todo o 
mundo, incluindo William Arnold na Austrália, Abram 
LaRue em Hong Kong, Albert Stauffer no Brasil, 
Herbert Meyers na Birmânia e Robert Caldwell nas 
Filipinas. Em 1886, quando a força do trabalho 
ministerial da igreja ainda era contada em dezenas, 
400 colportores adventistas em todo o mundo ven-
deram livros e folhetos de porta em porta.

Abram La Rue colocou Deus em primeiro lugar, 
mesmo quando foi rejeitado como pregador. Sua 
coragem e humildade nos inspiram hoje. Jesus 
renunciou tudo para nos redimir e Seu amor nos 
compele a colocar Seu reino em primeiro lugar em 
nossas vidas. Enquanto os diáconos recolhem o 
dízimo e as ofertas, somos desafiados a colocar 
Deus em primeiro lugar.

11 DE SETEMBRO, 2021

Quando George King colocou 
Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Albert Stauffer colocou Deus em primeiro lugar 
quando deixou seu próprio país para se tornar um 
missionário. O que podemos aprender com ele 
hoje e que nos ajudará a colocar Deus em primeiro 
lugar em nossas vidas?

Albert podia ter continuado a desfrutar da segu-
rança e do conforto da sua casa. Mas Albert foi 
o tipo de pessoa que colocou Deus em primeiro 
lugar, então ele aceitou o chamado da Associação 
Geral para viajar para o Brasil para vender a litera-
tura da Verdade Presente.

Isso foi 1894 e o sucesso era incerto, pois ele 
teve que sobreviver a partir da venda dos livros e 
folhetos que ele tinha com ele. No entanto, sua 
tarefa foi ainda mais difícil porque não estavam 
impressas na língua portuguesa nativa. Felizmen-
te, outros missionários estabeleceram uma gráfica 
e criaram um sistema para escrever, traduzir e 
imprimir novos materiais.

Dois anos depois, Albert e um colega colportor 
foram a uma igreja evangélica em Curitiba, capi-
tal do estado do Paraná, no sul do Brasil. A Sra. 
Ana Diedrich Otto era uma parteira muito pro-
curada na cidade e estava presente no culto de 
adoração. Ela ficou perturbada quando viu dois 
jovens no culto que ninguém conhecia. Era óbvio 
que não eram da cidade. 

No fim de semana seguinte, a Sra. Otto notou que 
os dois jovens estavam novamente presentes na 
Igreja. Ela então os ouviu e decidiu comprar o livro 
que eles estavam apresentando - “Vida de Jesus” 
em alemão.

No domingo seguinte eles se encontraram nova-
mente e passaram a manhã inteira estudando a 
Bíblia. Como resultado, Ana e seu marido Oscar 
Emilio Otto aceitaram a fé Adventista.

Os colportores dedicaram suas vidas à distribui-
ção de literatura salvadora de vidas em todo o 
Brasil, Argentina, Uruguai e muitos outros países 
da América do Sul e do mundo. Todas as manhãs, 
de casa em casa, eles colocaram Deus em pri-
meiro lugar com as suas vidas. Sem eles, as Três 
Mensagens Angélicas não estariam presentes em 
mais de 200 países e territórios como são hoje.

 Albert Stauffer colocou Deus em primeiro lugar 
todos os dias como colportor. A sua coragem nos 
inspira. Jesus renunciou tudo para nos redimir e 
Seu amor nos compele a colocar Seu reino em 
primeiro lugar em nossas vidas. Enquanto os diáco-
nos recolhem o dízimo e as ofertas, somos desafia-
dos a colocar Deus em primeiro lugar.

18 DE SETEMBRO, 2021

Quando Albert Stauffer 
colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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William A. Spicer colocou Deus em primeiro lugar 
ao viajar pelo mundo e definir o DNA da missão 
Adventista. O que podemos aprender com ele hoje 
e que nos ajudará a colocar Deus em primeiro 
lugar em nossas vidas?

Spicer tinha apenas 22 anos quando partiu para 
a Inglaterra para estabelecer o trabalho da igreja 
lá. Ele, então, voltou para os Estados Unidos para 
servir a Associação Geral como secretário de 
missões estrangeiras, onde ele buscou ativamente 
várias expansões como garantir o terreno no Zim-
bábue, onde a Universidade Solusi opera hoje.

O Pastor Spicer então foi para a Índia em 1898, 
onde foi um dos três ministros adventistas or-
denados em todo o sul da Ásia. Lá, ele fundou a 
revista adventista e estabeleceu uma boa base 
para o crescimento da Igreja.

Retornando aos Estados Unidos em 1902, Spicer 
se tornou o secretário da Associação Geral. Uma 
das principais responsabilidades do Secretariado 
é enviar missionários para o exterior, o que Spicer 
fez por 20 anos. Trata-se de uma tarefa difícil de-
vido à logística do envio e do regresso de famílias 
de e para todos os continentes. Spicer criou a 
infraestrutura que permitiu a expansão da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia.

Deus então chamou o irmão Spicer para se tornar 
o presidente da Associação Geral por mais oito 

anos. Spicer sempre colocou Deus em primeiro 
lugar. Apesar da dificuldade e desconforto asso-
ciados com viagens globais no início do século XX, 
ele viajou internacionalmente em quase todos os 
anos de seu ministério.

Às vezes, colocar Deus em primeiro lugar envolve 
grandes sacrifícios que fazemos em um único 
momento. William A. Spicer mostrou através de 
seu ministério como uma vida dedicada a colocar 
Deus em primeiro lugar em tudo tem um tremen-
do impacto no mundo.

A Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda envia 
e apoia centenas de famílias missionárias que 
estão levando a mensagem adventista para cada 
tribo, língua e grupo de pessoas. Spicer criou esta 
infraestrutura para a missão, mas nós podemos 
mantê-la através do nosso dízimo e ofertas. Que 
privilégio colocar Deus em primeiro lugar em tudo 
o que fazemos.

 William A. Spicer colocou Deus em primeiro lugar 
ano após ano ao longo de sua vida. A sua resis-
tência nos inspira hoje. Jesus renunciou tudo para 
nos redimir e Seu amor nos compele a colocar Seu 
reino em primeiro lugar em nossas vidas. Enquanto 
os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

25 DE SETEMBRO, 2021

Quando William A. Spicer
colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Ace e Roenna Sintos decidiram colocar Deus em 
primeiro lugar, apesar de seu medo e incerteza 
sobre o futuro. Foi quando a transformação deles 
começou. O que podemos aprender com sua his-
tória de hoje que nos ajudará a colocar Deus em 
primeiro lugar em nossas vidas?

Ace e Roenna são das Filipinas. Eles construíram 
carreiras como funcionários do governo, manten-
do altos cargos por muitos anos. Quando Roenna 
sofreu uma gravidez ectópica, o seu mundo de se-
gurança e conforto desabou. Ace não tinha outra 
alternativa senão se demitir e cuidar dela.

Quando Roenna estava bem o suficiente para vol-
tar ao trabalho, retomou sua carreira na educação. 
Mas Ace tinha outro plano. Ele se sentiu chamado 
por Deus para se dedicar em tempo integral ao 
ministério da comunicação social. Infelizmente, 
este novo chamado não pagou tão bem como a 
sua posição anterior. Nem perto disso.

Ace e Roenna estudaram as possibilidades e a 
matemática não fazia sentido. Se Ace se dedicas-
se ao ministério da comunicação social, eles te-
riam que sacrificar sua qualidade de vida. Mesmo 
assim, nada parecia certo. Teriam eles a coragem 
de colocar Deus em primeiro lugar?

No início, tudo era tão difícil como eles espe-
ravam. Para piorar as coisas, eles tiveram que 
investir em tecnologia para serem capazes de 
servir melhor. Eles estavam vivendo uma vida 
simples na plena garantia de que estavam no 
centro da vontade de Deus. Isso os levou a dedi-
car todos os seus dons a Deus.

Muitos anos se passaram e a transformação 
é inacreditável. Tanto Ace como Roenna agora 
servem em tempo integral como líderes funda-
mentais da Iniciativa Evangelística Digital, um 
projeto global da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 
Eles ainda levam uma vida simples e estão agora 
em uma situação financeira muito melhor do que 
estavam quando trabalhavam para o governo. 
Eles têm até toda a tecnologia necessária para 
trabalhar para Jesus.

Ace e Roenna colocaram Deus em primeiro lugar 
apesar de seu medo e incerteza sobre o futuro. 
A sua coragem nos inspira hoje. Jesus renunciou 
tudo para nos redimir e Seu amor nos compele a 
colocar Seu reino em primeiro lugar em nossas vi-
das. Enquanto os diáconos recolhem o dízimo e as 
ofertas, somos desafiados a colocar Deus primeiro.

3 DE OUTUBRO, 2021

Ace e Roenna Sintos colocaram
Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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O Pastor Pavel e Valentina decidiram colocar Deus 
em primeiro lugar até mesmo através de suas lu-
tas. O que podemos aprender com sua história de 
hoje que nos ajudará a colocar Deus em primeiro 
lugar em nossas vidas?

O Pastor Pavel e Valentina caminharam 14,5 quilô-
metros para servir as pessoas em uma igreja-ca-
sa. Aquela viagem arriscada os deixou cansados 
e famintos. Mas era impossível encontrar pão nas 
prateleiras das lojas em Sukhumi, capital da região 
separatista da Geórgia na Abecásia. 

Isso foi em 1993 e um conflito armado de meses 
entre as forças georgianas e abecásios resultou 
em uma grande escassez de alimentos. Algumas 
padarias vendiam pão à noite, mas eles acabam 
cada vez que Valentina ousava fazer a viagem 
arriscada.

Um dia depois do culto, Maya – um membro da 
Igreja - deu pão a Valentina, mas ela se recusou a 
aceitá-lo. Maya insistiu e chorou. Então Valentina 
dividiu o pão em dois, metade para ela e metade 
para Maya.

Valentina e o marido estavam felizes porque não 
comiam pão há seis meses. Ela estava pensando 
em comê-lo com sopa de grãos de cevada.

Enquanto iam para casa, encontraram uma mulher 
idosa, magra e imunda pedindo comida, dizendo 
que estava morrendo de fome. Valentina se lem-
brou da alegria que Maya tinha experimentado 
quando partilhou o pão com ela. Teriam eles a cora-
gem de partilhar, mesmo numa situação tão difícil?

Valentina deu o meio pão que tinha no saco, e a 
senhora o aceitou com lágrimas de alegria.

Valentina e Pavel continuaram a caminho de casa, 
com sorrisos alegres iluminando seus rostos. Eles 
estavam felizes por terem sido capazes de dar o 
seu precioso pão à idosa. Às vezes, colocar Deus 
em primeiro lugar envolve compartilhar o que você 
tem com os outros, mesmo quando os recursos 
são difíceis de encontrar.

O Pastor Pavel e Valentina colocaram Deus em 
primeiro lugar apesar do sacrifício. A sua coragem 
nos inspira hoje. Jesus renunciou tudo para nos 
redimir e Seu amor nos compele a colocar Seu 
reino em primeiro lugar em nossas vidas. Enquanto 
os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

10 DE OUTUBRO, 2021

Pavel e Valentina Dmitrienko 
colocaram Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Lee Young Chan decidiu colocar Deus em primeiro 
lugar em sua vida. O que podemos aprender com 
sua história hoje que nos ajudará a colocar Deus 
em primeiro lugar em nossas vidas?

Lee foi batizado na Coréia do Sul quando ele tinha 
17 anos, mas levou mais alguns anos antes que 
ele entendesse completamente o poder transfor-
mador de ser um servidor fiel. Depois de terminar 
a faculdade, ele decidiu colocar Deus em primeiro 
lugar a partir do momento em que lhe foi ofereci-
do um emprego.

Recusando oportunidades de trabalho a fim de 
manter fielmente o sábado, ele finalmente encon-
trou trabalho de entregador. Lee tinha a certeza 
que Deus providenciaria tudo o que precisava. 
Esta certeza não veio de um acordo em que Deus 
só abençoaria se Lee continuasse a ser fiel. Ao 
contrário, Lee acreditava que deveria ser fiel com 
seus dízimos e ofertas precisamente porque Deus 
já o havia abençoado com esses recursos.

Colocar Deus em primeiro lugar com os dízimos e 
ofertas era um reconhecimento da providência e 
bênçãos de Deus. 

Quando Lee eventualmente teve sua própria 
família, Deus forneceu uma casa confortável e um 
carro que ele agora usa para o ministério da igreja. 
Lee atribui todas essas bênçãos à oração sincera.

Se Deus é fiel àqueles que NÃO são fiéis a Ele, 
imagine o quanto mais fiel Ele é àqueles que O 

seguem e dedicam suas vidas a Ele! A história de 
Lee é um lembrete de que quando dedicamos nos-
sas vidas ao colocar Deus em primeiro lugar, até 
os sacrifícios trazem significado e aprendizagem. 
Como o profeta Daniel, é possível dedicar sua 
vida em uma idade jovem e se manter fiel a esse 
compromisso.

Ellen White disse assim: “Tudo quanto de bom 
há na Terra, aqui foi colocado pela dadivosa mão 
de Deus, como uma expressão de Seu amor ao 
homem. Os pobres são Seus, e Sua é a causa da 
religião. O ouro e a prata pertencem ao Senhor; e 
Ele os poderia fazer chover do Céu, se o quisesse. 
Mas em vez disso fez Ele do homem o Seu mordo-
mo, confiando-lhe recursos não para que fossem 
acumulados, mas usados em benefício de outros. 
Deste modo torna o homem o meio pelo qual 
distribui Suas bênçãos na Terra. Deus planejou o 
sistema de beneficência, a fim de que o homem 
se pudesse tornar como seu Criador: de índole 
benevolente e abnegada, e ser finalmente co-parti-
cipante de Cristo, da eterna, gloriosa recompensa” 
(Conselhos sobre Mordomia, página 8).

Lee colocou Deus em primeiro lugar durante toda 
a sua vida adulta. A sua determinação nos inspira 
hoje. Jesus renunciou tudo para nos redimir e Seu 
amor nos compele a colocar Seu reino em primei-
ro lugar em nossas vidas. Enquanto os diáconos 
recolhem o dízimo e as ofertas, somos desafiados 
a colocar Deus em primeiro lugar.

17 DE OUTUBRO, 2021

Lee Young Chan colocou Deus em 1º lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Brenton Jackson decidiu colocar Deus em primei-
ro lugar em sua vida. O que podemos aprender 
com sua história hoje que nos ajudará a colocar 
Deus em primeiro lugar em nossas vidas?

Brenton nasceu na Nova Zelândia em uma amoro-
sa família adventista. Ele amava Jesus e entendia 
o quanto Deus o amava. No entanto, quando tinha 
13 anos, seu mundo começou a desabar. Seus 
pais se divorciaram.

Isso afetou sua vida tão profundamente que ele 
deixou a igreja e viveu por muitos anos sem ne-
nhuma conexão com o cristianismo. Mas sua vida 
tomou outro rumo quando ele se viu desemprega-
do, à beira da situação de rua, e com nada mais 
do que US$200 em seu nome. “Como é que isso 
aconteceu?” se perguntou diversas vezes.

Mas, em seu pior momento, lembrou do amor de 
Deus que experimentou quando criança. Ele se 
lembrou do sacrifício que seus pais fizeram em 
colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que 
eles ganhavam. Brenton percebeu que nunca fal-
tava nada em casa, então tomou uma decisão que 
transformaria sua vida.

Confiando o seu futuro a Deus, Brenton doou os 
seus 200 dólares a uma Igreja Adventista local. 

Como a viúva nos tempos bíblicos, Jesus viu Bren-
ton lhe entregar tudo o que tinha. O que aconteceu 
a seguir foi nada menos que um milagre.

Tudo o que Brenton precisava foi providenciado... 
e ainda é até hoje. Brenton é um discípulo total-
mente dedicado, sempre colocando Deus em 
primeiro lugar em sua vida. Ele é grato que tudo o 
que ele tem vem de Deus.

Ellen White nos lembrou: “O Senhor não precisa 
de nossas ofertas. Não O podemos enriquecer 
com as nossas dádivas. Diz o salmista: ‘Tudo 
vem de Ti, e da Tua mão To damos. I Crôn. 29:14. 
No entanto Deus nos permite demonstrar nossa 
apreciação de Suas misericórdias pelos esforços 
abnegados para passá-las a outros. É essa a única 
maneira em que nos é possível manifestar nossa 
gratidão e amor a Deus. E não proveu outro” (Con-
selhos sobre Mordomia, página 11).

Brenton colocou Deus em primeiro lugar durante 
toda a sua vida adulta. A sua determinação nos 
inspira hoje. Jesus renunciou de tudo para nos 
redimir e Seu amor nos compele a colocar Seu 
reino em primeiro lugar em nossas vidas. Enquanto 
os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

24 DE OUTUBRO, 2021

Brenton Jackson colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Sarah decidiu colocar Deus em primeiro lugar na 
vida dela. O que podemos aprender com a história 
dela hoje e que nos ajudará a colocar Deus em 
primeiro lugar em nossas vidas?

Quando o marido a deixou, Sarah sabia que preci-
sava de encontrar uma maneira de se manter. Mas 
ela não sabia onde procurar emprego. Ela orou 
por direção, e Deus a impressionou a compartilhar 
Sua Palavra com as pessoas que viviam ao seu 
redor. A Índia não é um país cristão, por isso esta 
tarefa era difícil.

Sarah começou a visitar seus vizinhos em suas 
casas. “Eu orei pelos doentes, e eles ficaram bem”, 
ela disse. “Orei por aqueles que tinham espíritos 
malignos, e os espíritos foram embora. Orei por 
aqueles que não podiam ter filhos, e eles foram 
capazes de começar uma família.”

Não ter uma fonte de renda foi um sacrifício 
tremendo. Mas como poderia ela abandonar as 
pessoas que precisavam tanto de Deus? Ela colo-
cou Deus em primeiro lugar e esperou que Deus 
providenciasse o que ela precisava, mesmo que 
demorasse um pouco.

Algumas pessoas ficavam felizes com a visita da 
Sarah, mas outras não gostavam que alguém vies-
se a sua casa. Um dia, Sarah visitou uma família 
que estava adorando seu deus. Eles exigiram que 

ela se juntasse à sua adoração, mas ela recusou. 
Zangada, uma jovem mergulhou a mão da Sarah 
num pote de óleo fervendo.

“Eu orei”, diz Sarah, “e quando eu tirei a minha mão 
do óleo, não estava queimada.”

No dia seguinte, o pai da jovem ligou para Sarah 
para pedir desculpa. Ele lhe disse que tinha casti-
gado a sua filha e pediu a Sarah para orar por sua 
família. Sarah estava feliz por animar esta família 
por meio da oração.

“Agora eles mudaram”, diz Sarah. “Eles aceitaram 
a Deus, e eles adoram conosco em nossa igreja.” 
Houve cinco famílias que viram Sarah escapar de 
ferimentos graves naquele dia. Eles ficaram es-
pantados, e eles também pediram suas orações.

Hoje, Sarah trabalha como pioneira de missão 
apoiada pelas ofertas dadas pelos adventistas do 
sétimo dia de todo o mundo. Seu ministério está 
levando Jesus e sua graça salvadora a muitas 
pessoas .

Sarah colocou Deus em primeiro lugar nos seus 
momentos mais difíceis. A sua coragem nos inspira 
hoje. Jesus renunciou tudo para nos redimir e Seu 
amor nos compele a colocar Seu reino em primei-
ro lugar em nossas vidas. Enquanto os diáconos 
recolhem o dízimo e as ofertas, somos desafiados 
a colocar Deus em primeiro lugar.

31 DE OUTUBRO, 2021

Sarah colocou Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Abraão decidiu colocar Deus em primeiro lugar 
em sua vida. O que podemos aprender com sua 
história de hoje que nos ajudará a colocar Deus 
em primeiro lugar em nossas vidas?

Abraão é um rico Maasai na Tanzânia. Esta tribo 
africana é muito conhecida pelo seu gado. Não há 
nada mais precioso para os Maasais do que o seu 
gado. É comum um Maasai lamentar a morte de 
um touro em tom mais alto e por mais tempo do 
que a perda de um membro da família. Afinal, o 
valor de um touro é superior a US$1000.

Quando Abraão soube do amor de Jesus através 
da Rádio Mundial Adventista, decidiu colocar Deus 
em primeiro lugar em sua vida, apesar das con-
sequências. Foi quando ele deu 100 vacas como 
dízimo ao Senhor.

Seus vizinhos e amigos não conseguiam entendê-lo. 
Tinham a certeza que ele tinha enlouquecido.

Imediatamente após Abraão dar o dízimo de 100 
vacas, algo incomum aconteceu com seu gado. 
As vacas começaram a dar à luz gêmeos. As 
vacas geralmente dão à luz apenas um bezerro de 
cada vez, mas todas as vacas de Abraão come-
çaram a dar à luz gêmeos. Abraão tinha dado 100 
vacas, e agora tinha mais vacas do que antes.

Os vizinhos ficaram chocados. “Chame seu pastor, 
eu também quero dar o dízimo”, disse um vizinho. 

“Queremos que as nossas vacas também tenham 
gêmeos”, disse outro.

Abraão se maravilhou com a maneira como Deus 
o abençoava e decidiu que não queria dar apenas 
um dízimo. Ele queria dar dois dízimos. Ele convi-
dou o pastor adventista para lhe fazer uma visita. 

Abraão levou os visitantes ao seu campo e come-
çou a contar dois dízimos.

“Um, dois, três, quatro, cinco,” Abraão contou as va-
cas na sua manada. “Seis, sete, oito, nove.” Quando 
ele chegou à décima vaca, ele instruiu um ajudante 
para colocar uma etiqueta em sua orelha para que 
a vaca fosse colocada de lado para o dízimo.

“Esse é para o Senhor”, disse ele. Então contou 
uma décima primeira vaca e disse ao seu ajudante 
para marcar sua orelha também. Este seria o seu 
segundo dízimo. Depois começou a contar do 
início novamente.

Abraão colocou Deus em primeiro lugar, apesar das 
opiniões de seus amigos e vizinhos. A sua cora-
gem nos inspira hoje. Jesus renunciou tudo para 
nos redimir e Seu amor nos compele a colocar Seu 
reino em primeiro lugar em nossas vidas. Enquanto 
os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

7 DE NOVEMBRO, 2021

Abraão colocou Deus em 1º lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Zuki e Pali decidiram colocar Deus em primeiro lu-
gar, apesar de seu medo e incerteza sobre o futuro. 
Foi quando a transformação deles começou. O que 
podemos aprender com sua história de hoje que 
nos ajudará a colocar Deus em primeiro lugar em 
nossas vidas?

Zuki e Pali são arquitetos e desenvolvedores de pro-
priedades de sucesso na África do Sul. Eles decidiram 
investir suas economias na construção de uma Igreja 
Adventista do Sétimo Dia para a glória de Deus. Mas 
foi quando as coisas começaram a dar errado.

O seu negócio enfrentou grandes dificuldades e eles 
não puderam enxergar um caminho em frente. Ape-
sar do risco de perder tudo, eles colocaram Deus em 
primeiro lugar e continuaram a investir na constru-
ção da Igreja. O advogado e o contador os chama-
ram de malucos, mas isso não os impediu.

Colocar Deus em primeiro lugar quando tudo está 
indo bem já é difícil o suficiente, mas colocar Deus 
em primeiro lugar quando as coisas parecem estar 
indo mal parece impossível. Somente pensando no 
poder do Espírito Santo alguém pode ser fiel em 
meio à adversidade e incerteza.

Zuki e Pali dirigiam constantemente para o local de 
construção da igreja. “Nós passávamos duas horas lá, 
apenas caminhando em volta enquanto as pessoas es-
tavam trabalhando”, diz Zuki. “Então vinha tanta paz, e 
nos sentíamos seguros de que era isso que devíamos 
fazer, não importando o custo para nós mesmos.”

Mas a situação era insustentável. O banco tinha 
marcado uma data para reaver o carro e a casa. O 
que eles fariam? Para onde iriam? Até onde Deus 
permitiria que isso continuasse?

Três dias antes das reintegrações de posse aconte-
cerem, Deus interveio. Zuki recebeu uma ligação que 
os impulsionaria a entregar um grande contrato em 
Durban, África do Sul.

A construção da igreja está agora completa e as 
pessoas estão adorando lá todas as semanas. O ne-
gócio deles está crescendo novamente, e as preocu-
pações financeiras do casal estão no passado. Eles 
continuam a patrocinar e ajudar a construir outros 
projetos liderados por Deus.

Ellen White escreveu sobre isso: “Que tal, se alguém 
ficar pobre por empregar seus meios na obra? Cristo, 
por amor de vós Se fez pobre; mas vós estais segu-
rando para vós mesmos riquezas eternas, um tesou-
ro no Céu que não falha. Vossos bens estão muito 
mais seguros do que se tivessem sido depositados 
no banco, ou investidos em casas e terrenos. Estão 
guardados em sacos que não envelhecem. Nenhum 
ladrão, deles se pode aproximar, fogo algum os pode 
consumir” (Conselhos sobre Mordomia, página 25).

Zuki e Pali colocaram Deus em primeiro lugar. Sua fé 
nos inspira hoje. Jesus renunciou tudo para nos redi-
mir e Seu amor nos compele a colocar Seu reino em 
primeiro lugar em nossas vidas. Enquanto os diáco-
nos recolhem o dízimo e as ofertas, somos desafia-
dos a colocar Deus em primeiro lugar.

14 DE NOVEMBRO, 2021

Zuki e Pali colocaram Deus em 1º lugar 

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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A Advent Press decidiu colocar Deus em primeiro 
lugar. O que podemos aprender com esta história 
que nos ajudará a colocar Deus em primeiro lugar 
em nossas vidas?

A Advent Press é a editora adventista do sétimo 
dia em Gana. A empresa estava fortemente endivi-
dada com o governo de Gana, fornecedores e a Di-
visão Africana Centro-Ocidental, no valor de US$2 
milhões. Todo o complexo estava enlameado e 
as máquinas estavam obsoletas. Eles não conse-
guiam pagar os salários dos seus trabalhadores. 
Poucos viram o potencial e eles foram obrigados a 
leiloar seus ativos. 

Mas a nova gerência combinou com a equipe uma 
série de mudanças drásticas que colocariam Deus 
em primeiro lugar em suas vidas individualmente 
e como empresa. Eles fizeram acordos para pagar 
a sua dívida em 10 anos, sabendo que seria neces-
sário um milagre para conseguir isso. No entanto, 
a dívida foi paga em sete anos e hoje a Advent 
Press é um exemplo brilhante de eficiência tanto 
no negócio quanto na fé.

O primeiro passo foi um compromisso coletivo e 
individual para entregar o dízimo, mesmo que eles 
não pudessem pagar. O segundo passo foi estabe-
lecer grupos de oração em diferentes lugares. Eles 
acreditavam e confiavam que Deus iria responder 
às suas orações. Outra ação foi reduzir os salários 
em 50% e manter isso por cinco anos. 

O milagre não teria acontecido sem a equipe, 
incluindo a gerência, colocando Deus em primeiro 

lugar em tudo. Para sua surpresa, Deus começou 
a responder às suas orações. Um voluntário se 
ofereceu para patrocinar a impressão do Auxiliar 
Trimestral da Escola Sabatina. Isso se tornou o 
momento decisivo para a editora.

Para a glória de Deus, a editora, que quase foi 
leiloada, é agora uma das melhores casas publica-
doras adventistas do mundo adventista - a pri-
meira na África e a décima terceira no mundo. Ela 
patrocinou um pastor na Universidade Valley View 
para o ministério de evangelização. Atualmente, 
está patrocinando outro estudante na Universida-
de Adventista da África.

Todas as máquinas obsoletas foram substituídas 
ao custo de US$2,5 milhões. O outrora enlameado 
complexo agora está pavimentado, os edifícios 
foram reformados e umas seis unidades foram 
construídas para o alojamento do pessoal. Hoje, 
o pagamento de salários não é problema, mesmo 
em meio a COVID-19. A editora tem as suas vans 
de entrega e um gerador de reserva.

Na verdade, a fidelidade na devolução do dízimo, 
na oração, no compromisso e na dedicação muda-
ram o destino da editora.

A Advent Press colocou Deus em primeiro lugar. Sua 
coragem nos inspira hoje. Jesus renunciou tudo para 
nos redimir e Seu amor nos compele a colocar Seu 
reino em primeiro lugar em nossas vidas. Enquanto 
os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

21 DE NOVEMBRO, 2021

A Advent Press coloca Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Joe e Susan decidiram colocar Deus em primeiro lugar 
apesar de seu medo e incerteza sobre o futuro. O que 
podemos aprender com sua história hoje, que nos aju-
dará a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas?

Joe é gerente de TI em Silver Spring, Maryland. Esta-
cionando em casa depois de uma viagem de acampa-
mento no fim de semana, Joe Marcellino viu um rastro 
de óleo subindo a rua vindo do seu SUV Isuzu Trooper. 
Joe ligou para o seu amigo Eric para pedir ajuda.

Eric descobriu que o óleo tinha sido expelido da junta 
de borracha do filtro de óleo e avisou que o motor tinha 
provavelmente sofrido danos significativos. Ele estimou 
que os reparos poderiam custar mais de US$3000.

Recém-casados, Joe e Susan tinham cerca de 3000 
dólares no banco. Mas Joe estava relutante em gastar 
o dinheiro no SUV porque o casal tinha atrasado o dízi-
mo e devia cerca de $1500 nos últimos três meses.

A Susan não viu espaço para discussão. “Precisa-
mos dar nossos primeiros frutos”, disse ela. Joe e 
Susan oraram e decidiram devolver o dízimo em vez 
de reparar o SUV.

Após esta decisão, Eric contatou Joe e o aconselhou a 
entrar em contato com o posto de gasolina que havia 
trocado o óleo pouco antes do acampamento. O posto 
de gasolina enviou um mecânico para a casa de Joe e, 
após uma inspeção, assumiu a responsabilidade pelo 
motor danificado. O seguro do posto de gasolina lhes 
pagou 3 mil dólares.

Quando os reparos foram finalizados, Joe recebeu a 
conta de seu mecânico por $1500. Para sua surpresa, os 

$3000 do seguro do posto de gasolina tinham sido sufi-
cientes para cobrir o custo das reparações e seu dízimo. 
Joe e Susan estão certos de que colocar Deus em primei-
ro lugar levará a resultados milagrosos e inesperados. 

O próximo milagre foi vender o mesmo carro. Em uma 
semana, Joe foi abordado por Wayne, o diretor de com-
pras na sede da Igreja Adventista. Wayne perguntou a 
Joe se estaria disposto a vender o SUV.

“Um missionário na África pediu especificamente para 
comprar um Isuzu Trooper”, disse ele. “Está disposto a 
vendê-lo?” Ele deu ao Joe um preço justo e mandou o 
veículo para África. Vendo as preocupações de Joe, ele 
prometeu mantê-lo informado sobre o que aconteceu 
com o SUV. O veículo tinha cerca de 64.000 quilôme-
tros no momento da venda. Depois que cerca de 18 
meses se passaram, Wayne compartilhou com Joe 
que o SUV tinha feito mais de de 160.000 quilômetros. 
Alguns anos depois, Wayne disse que o SUV tinha pas-
sado de 480.000 quilômetros.

“Foi o Senhor que o manteve vivo para este missionário!” 
disse Joe. Agora com 61 anos de idade, Joe disse que 
a experiência lhe ensinou uma lição importante sobre a 
missão e a importância de devolver o dízimo primeiro.

Joe e Susan colocaram Deus em primeiro lugar. Sua fé 
nos inspira hoje. Jesus renunciou tudo para nos redimir 
e Seu amor nos compele a colocar Seu reino em primei-
ro lugar em nossas vidas. Enquanto os diáconos reco-
lhem o dízimo e as ofertas, somos desafiados a colocar 
Deus em primeiro lugar.

28 DE NOVEMBRO, 2021

Joe e Susan colocaram Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Junior e Stephanie decidiram colocar Deus em 
primeiro lugar, apesar de seu medo e incerteza sobre 
o futuro. O que podemos aprender com sua história 
hoje, que nos ajudará a colocar Deus em primeiro 
lugar em nossas vidas?

Junior e Stephanie Roberts são donos de serviços 
de buffet na Jamaica. Eles entregaram suas vidas 
a Deus e foram batizados juntos um mês depois de 
seu casamento. 

O casal tomou uma decisão difícil de colocar Deus em 
primeiro lugar em suas decisões de negócios. Marisco 
e vinho eram favoritos e decidir deixar de servir fru-
tos do mar e álcool poderia representar o fim do seu 
negócio. Além disso, eles precisariam parar todas as 
atividades de negócios no sábado. E se os clientes se 
queixassem e recorressem aos seus concorrentes? 
Eles teriam a coragem de colocar Deus em primeiro 
lugar, independentemente das consequências?

Apesar de seu medo e incerteza sobre o futuro, co-
locaram Deus em primeiro lugar em seus negócios. 
No início, o negócio deles sofreu. É quase impossí-
vel sobreviver porque a maioria dos clientes queria 
frutos do mar requintados e álcool. E os eventos ge-
ralmente acontecem nas noites de sexta e sábados. 
Isso lhes custou uma parte do rendimento.

Com sua fé testada várias vezes, eles sentiram a 
liderança do Senhor. Hoje, os dois nunca estiveram 
mais felizes e a sua empresa está florescendo. Os 
seus rendimentos se tornaram mais estáveis e eles 
sabem que tipo de clientela procurar.

Ellen White escreveu sobre isso: “O mundo e as igrejas 
estão quebrando a lei de Deus, e se deve dar a adver-
tência: ‘Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e 
receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também 
o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, 
não misturado, no cálice de Sua ira.’ Com tal maldição 
pesando sobre os transgressores do santo sábado de 
Deus, não deveríamos nós mostrar maior fervor, mais 
zelo? Por que somos nós tão indiferentes, tão egoístas, 
tão absorvidos pelos interesses temporais? Está o nos-
so interesse divorciado de Jesus? Tornou-se a verdade 
aguda demais, foi sua aplicação íntima demais a nós e, 
como os discípulos de Cristo que se ofenderam, temos 
nós nos afastado para os elementos desprezíveis do 
mundo? Gastamos dinheiro para fins egoístas e satis-
fazemos nossos próprios desejos, enquanto muitos 
perecem sem o conhecimento de Jesus e da verdade. 
Por quanto tempo, irá isso continuar? Devem todos ter 
uma fé viva — uma fé que opere por amor, e purifique 
a vida. Os homens e mulheres estão sempre prontos 
a fazer tudo o que satisfaça o eu, mas quão pouco 
desejam fazer por Jesus, e pelos seus semelhantes, 
que estão perecendo por falta da verdade!” (Conselhos 
sobre Mordomia, página 32).

Junior e Stephanie foram tentados a se colocar em 
primeiro lugar, mas eles foram fiéis em colocar primei-
ro Deus. Sua fé nos inspira hoje. Jesus renunciou tudo 
para nos redimir e Seu amor nos compele a colocar 
Seu reino em primeiro lugar em nossas vidas. Enquan-
to os diáconos recolhem o dízimo e as ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

4 DE DEZEMBRO, 2021

Junior e Stephanie colocaram 
Deus em 1º Lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Fernando decidiu colocar Deus em primeiro lugar, 
apesar de seu medo e incerteza sobre o futuro. O 
que podemos aprender com sua história hoje, que 
nos ajudará a colocar Deus em primeiro lugar em 
nossas vidas?

Dr. Fernando é médico em Brasília, capital do 
Brasil. A nossa história começa quando ele viu um 
vídeo sobre uma família missionária adventista 
na Mongólia. Ele próprio desejava ser missionário, 
mas os seus compromissos no Brasil o impossibi-
litavam de ir.

Ele conversou com sua esposa e ela concordou 
em aumentar suas ofertas de missão em sua 
Igreja Adventista do Sétimo Dia local. Esta foi uma 
decisão difícil de tomar, mas eles logo descobri-
ram a alegria de colocar Deus em primeiro lugar 
através de ofertas de missão.

Seis meses depois, eles se reuniram como uma 
família para assistir outro vídeo enviado da 
Mongólia. No vídeo, os missionários estavam 
agradecendo a sua família pelo sacrifício em suas 
ofertas. Ele viu a igreja e o estúdio que foram 
construídos a partir de suas ofertas.

Fernando e sua família se consideram missioná-
rios através de suas ofertas e não conseguem 
imaginar como poderiam voltar a suas vidas antes 
deste compromisso.

Ellen White escreveu sobre isso: “Não é chegado 
agora o tempo em que devemos começar a dimi-
nuir nossas posses? Que Deus ajude a vós, que 
podeis fazer algo agora, a fim de que depositeis no 
banco do Céu. Não pedimos um empréstimo, mas 
uma oferta voluntária - uma devolução ao Mestre 
de Seus próprios bens, que Ele vos tem empres-
tado. Se amais a Deus acima de todas as coisas, 
e ao próximo como a vós mesmos, cremos que 
disso dareis provas tangíveis nas ofertas voluntá-
rias para nosso trabalho missionário. Há pessoas 
a salvar, e oxalá possais ser colaboradores de Je-
sus Cristo na salvação dessas pessoas por quem 
Cristo deu Sua vida. O Senhor vos abençoará no 
bom fruto que derdes para a Sua glória. Oxalá o 
Espírito Santo que inspirou a Bíblia tome posse de 
vosso coração, levando-vos a amar Sua Palavra, 
que é espírito e vida. Que isto vos abra os olhos 
para descobrirdes as coisas do Espírito de Deus. 
A razão de haver hoje tanta religião com estatura 
de pigmeus é não haver o povo aplicado a sua 
vida a abnegação e o sacrifício” (Conselhos sobre 
Mordomia, página 32).

Fernando e sua família colocaram Deus em 
primeiro lugar. A sua fé nos inspira hoje. Jesus 
renunciou tudo para nos redimir e Seu amor nos 
compele a colocar Seu reino em primeiro lugar em 
nossas vidas. Enquanto os diáconos recolhem o 
dízimo e as ofertas, somos desafiados a colocar 
Deus em primeiro lugar.

11 DE DEZEMBRO, 2021

Fernando colocou Deus em 1º lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Você se lembra quando colocou Deus em primeiro 
lugar, apesar do medo e incerteza sobre o futuro? O 
que podemos aprender com sua história que vai ajudar 
o resto de nós a colocar Deus em primeiro lugar em 
nossas vidas hoje?

Você se lembra de quando se apaixonou por Jesus pela 
primeira vez? Para cada um de nós, houve aquele pri-
meiro momento em que fomos dominados pelo amor 
de Jesus. Nada era mais importante para você do que 
seguir Jesus e reconhecê-lo como rei em sua vida.

Você fez todos os sacrifícios para manter o sábado 
sagrado. Você comeu as coisas certas e leu os livros 
certos. Você assistiu aos vídeos certos e resistiu à 
música errada. Você evitou sites ruins e desejava orar e 
falar com seu Deus. 

Infelizmente para você e para a sua família, isso não du-
rou muito. O seu primeiro amor se desvaneceu e come-
çou uma guerra entre a culpa e a graça que duraria até 
hoje. O que você daria para voltar ao seu primeiro amor?

Ao que parece, há coisas que você pode dar que te 
levarão de volta a 40 dias ou menos. Ou seja, o seu 
tempo e o seu dinheiro. Esses são os seus tesouros 
mais valiosos e, a menos que os coloque primeiro no 
reino de Deus, não há outra maneira de dar seu coração 
plenamente a Jesus.

Aqui está como o próprio Jesus disse: “Não ajunteis 
tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo 
consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas 

ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a fer-
rugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem 
roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará 
também o vosso coração” (Mateus 6:19-21, ACF).

Hollywood convenceu muitos de nós que o nosso 
coração vem em primeiro lugar. É por isso que sempre 
esperamos ter vontade de fazer algo antes de fazê-lo. 
Nunca sentiremos vontade  de devolver o dízimo e 
ofertas a menos que o façamos de forma consistente, 
porque nossos corações só estarão no reino de Deus se 
for onde investimos nosso tempo e dinheiro.

Se você quiser experimentar esse primeiro amor nova-
mente, comece a devolver fielmente o dízimo de Deus 
hoje; estabeleça um pacto (oferta) e mantenha-a; passe 
tempo com a palavra de Deus e em oração; e dedique 
seu tempo para ajudar a cumprir a missão da igreja e 
também para aliviar o sofrimento dos outros. Dízimo, 
oferta, adoração, missão, compaixão. Comece a fazer 
isso, quer queira quer não. Então observe ao longo das 
próximas semanas o quanto seu amor por Deus vai 
aumentar e quão mais fácil será seguir Jesus.

“Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará 
também o vosso coração.”

Você colocou Deus em primeiro lugar. A sua fé nos 
inspira hoje. Jesus renunciou tudo para nos redimir e 
Seu amor nos compele a colocar Seu reino em primeiro 
lugar em nossas vidas. Enquanto os diáconos recolhem 
o dízimo e as ofertas, somos desafiados a colocar Deus 
em primeiro lugar.

18 DE DEZEMBRO, 2021

Quando você colocou Deus em 1º lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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Há cerca de 2000 anos, Deus te colocou em 
primeiro lugar e deu o Seu filho unigênito para que 
você pudesse viver para sempre. O nascimento 
de Jesus é um lembrete de que foi Deus quem te 
colocou em primeiro lugar, antes mesmo que você 
soubesse que Ele existia.

A história do evangelho NÃO é a história de você 
amar a Deus para que Deus possa levá-lo para 
um lugar melhor. Não é de se admirar que muitos 
de nós tenhamos lutado para acreditar que Deus 
realmente nos ama.

A história do evangelho é a história de Deus 
te amar mesmo antes que você nascesse. É a 
história de Deus te colocar em primeiro lugar. É a 
história inacreditável do governante do universo 
abrir mão do Céu para sofrer em seu nome para 
que você possa ter a vida eterna. A história do 
evangelho é uma história de um Pai: “Porque Deus 
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16, ACF).

Jesus descreve a igreja como Sua noiva. Por 
todos os fracassos de nossa igreja em cumprir a 
missão Deus já nos concedeu. A igreja ainda é a 
noiva de Jesus e somos chamados a amar a igre-
ja como Jesus faz. Precisamos ter cuidado com 
a forma como tratamos a igreja, nos lembrando 
sempre do amor que Jesus tem pela igreja.

Jesus sempre proverá os recursos necessários à 
sua noiva para cumprir a sua missão. O interes-
sante é como Jesus faz isso. Ele abastece a Igreja, 

colocando os recursos em sua conta bancária e 
convida você a colocar Deus em primeiro lugar, 
passando os recursos para a Igreja.

Duas coisas estão claras: 1) se a igreja não tiver re-
cursos suficientes, pode ser possível que seja porque 
alguns de nós estamos mantendo seus recursos para 
nós mesmos; e, 2) isso explica por que Jesus conti-
nua a enviar tantos recursos para aqueles que são 
fiéis em passar esses recursos para Sua noiva.

Você também é convidado para perceber que você 
é a igreja. Outra analogia é que somos o corpo de 
Cristo e, portanto, quando usamos nossos me-
lhores talentos, estamos construindo o corpo de 
Cristo. Isso significa que Cristo vai interagir com 
sua comunidade através de você.

Quando Jesus nasceu há cerca de 2000 anos, 
declarou ao universo que Ele estava te colocando 
em primeiro lugar. Hoje Deus está pedindo que 
você O coloque em primeiro lugar. Ele mal pode 
esperar para te abençoar além dos teus sonhos 
mais ousados.

Para este próximo ano, o Seu amor nos compele a 
colocar o Seu reino em primeiro lugar nas nossas 
vidas. Enquanto os diáconos recolhem o dízimo e 
as ofertas, somos desafiados a colocar Deus em 
primeiro lugar.

Vamos orar: Querido Pai Celestial, nós Te ado-
ramos esta manhã com o nosso dízimo e com 
nossas ofertas. Pedimos por coragem para co-
locá-Lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Em 
nome de Jesus, amém.

25 DE DEZEMBRO, 2021

Quando Deus te colocou em 1º lugar

Nosso Pai Celestial nos ajude 
a buscar a Ti e ao Teu reino 
primeiro. Por favor, aceite a 
nossa adoração esta manhã. 
Em nome de Jesus, amém.
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