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Colocar Deus em primeiro lugar 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. Eles passaram por di�cul-
dades juntos. Adão trabalhou muito para prover o 
sustento da terra, e seus �lhos certamente o ajuda-
ram quando chegaram na idade de começar a 
trabalhar.

Caim se concentrava na agricultura. Abel cuidava 
dos rebanhos. Ambos sabiam sobre como Deus 
havia sacri�cado o primeiro animal para perdoar 
seus pecados e encobrir a sua vergonha. Caim e Abel 
queriam adorar a Deus.

Quando cresceram, eles ofertavam o melhor do que 
possuíam. “Abel, trouxe das primícias do seu reban-
ho e de sua gordura” (Gênesis 4: 4), enquanto Caim 
trouxe “do fruto da terra” (Gênesis 4: 3). Deus se 
agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de 
Caim. Caim �cou furioso: não com Deus e nem 
consigo mesmo. Ele �cou furioso com Abel, seu 
irmão! 

Ele claramente havia rejeitado as instruções de Deus 
para dar uma oferta aceitável. Ele deveria ter sido 
humilde e ter preparado, junto com o seu irmão, o 
sacrifício de um animal. Mas ele não o fez. Talvez ele 
tenha pensado que havia feito o seu melhor, e que 
isso seria su�ciente.

Às vezes, quando se trata de nossas ofertas, nós 
decidimos elaborar as nossas próprias regras. Mas 
isto é um erro. Deus é Deus, e nós não. As instruções 
sobre o que devemos fazer com os nossos dízimos e 
ofertas são claras, e nós devemos segui-las.
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Uma vez rejeitado, Caim não conseguiu ser 
vulnerável para conversar com Deus, seus pais e até 
mesmo seu irmão. Sem qualquer resistência, o 
ressentimento tomou conta dele. Deus tentou 
ajudá-lo, mas Caim também o rejeitou. O pecado 
tomou conta de seu coração, e ele se rendeu à raiva 
e à violência. Caim é lembrado como o primeiro 
assassino da história.
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Caim se recusou a colocar Deus em primeiro lugar. 
As consequências foram terríveis para ele e para os 
demais ao seu redor. O amor a Deus nos inspira a 
colocar Seu Reino em primeiro lugar, enquanto o 
exemplo de Caim serve de aviso para que não 
sejamos como ele. À medida que devolvemos nosso 
dízimo e pacto, que sejamos desa�ados a colocar 
Deus em primeiro lugar.
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