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Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. 
Neste vídeo vamos explorar como o exemplo de 
Pedro pode nos ajudar a colocar Deus em primeiro 
lugar hoje.

Pedro foi um dos primeiros discípulos que Jesus 
chamou. Ele foi determinado e con�ável. Em uma 
noite de tempestade, Jesus apareceu para o grupo 
como um fantasma caminhando sobre as águas. 
Pedro foi o primeiro a falar sobre seu desejo de estar 
com Jesus, mesmo que isso signi�casse pular para 
fora do barco e caminhar sobre as águas também. 
Colocar Deus primeiro parecia ser fácil para Pedro. 
Até que ele quase se afogou.

Enquanto Pedro caminhava, ele duvidou. Enquanto 
estava sendo engolido pelas águas, ele deve ter 
sentido vergonha por ter falhado publicamente. Foi 
ele quem havia pedido para ir até Jesus. Mas o que 
aconteceu foi que todos testemunharam o seu erro. 
No meio do desespero, não é fácil colocar Deus em 
primeiro lugar. Mas Pedro fez isso. Ele gritou por 
socorro e Jesus o salvou.

Mas essa história se repetiu. Jesus foi preso e cruci�-
cado. Pedro havia prometido estar ao lado de Jesus, 
não importando o que acontecesse, mas Jesus o 
advertiu sobre sua traição. Pedro não estava com 
medo; ele estava pronto para morrer por Jesus. E isso 
�cou claro quando Pedro atacou um soldado no 
Getsêmani.

O que Jesus fez em seguida, deixou Pedro perplexo. 
Jesus curou o homem e disse que ele não precisava 
ser protegido. O que isso poderia signi�car? Pedro 
estava pronto para o con�ito e Jesus o repreendeu.
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Ele seguiu Jesus à distância e negou conhecê-lo três 
vezes naquela noite, assim como Jesus havia previs-
to. Pedro falhou mais uma vez.

Como você pode ver, colocar Deus em primeiro 
lugar em meio ao nosso fracasso, confusão e verg-
onha é praticamente impossível. Só através do 
poder de Deus, podemos aceitar seu perdão e 
começar de novo. Mais tarde, Pedro se tornaria um 
excelente líder, pois Jesus con�ou nele vez após vez.

Talvez você tenha sido in�el na devolução do seu 
dízimo e pacto no ano passado. Talvez você tenha 
falhado. Colocar Deus em primeiro lugar signi�ca 
pedir e aceitar o perdão de Deus hoje. Signi�ca 
recomeçar e con�ar em Deus através das suas 
�nanças.
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Text animation.Pedro colocou a Deus em primeiro lugar, e seu 
exemplo nos inspira a fazer o mesmo. Conforme 
devolvemos o dízimo e o pacto, que sejamos 
desa�ados a colocar Deus em primeiro lugar.
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