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Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O 
que podemos aprender com Saul, que serecusou a 
colocar Deus em primeiro lugar?

Dos ombros para cima, Saul era sempre muito mais 
alto do que os demais homens e se tornou o 
primeiro rei de Israel aos 30 anos de idade.

O reinado de Saul durou 42 anos, e durante este 
tempo, ele fez muitas coisas corretas. No entanto, ele 
constantemente se recusava a seguir as instruções 
de Deus à risca. Ele estava sempre encontrando um 
caminho diferente ou tentando “melhorar” as ordens 
de Deus

Quando se trata de dízimos e ofertas, alguns de nós 
somos tentados a racionalizar nossos próprios 
desejos e criar nosso próprio planos.Colocar Deus 
em primeiro lugar não foi fácil para Saul, e certa-
mente não é fácil para nós também.

Saul continuou neste caminho até que Deus o 
rejeitou como Rei. Quando Deus retirou sua 
proteção de Saul, um espírito maligno começou a 
atormentá-lo. Ao nos conceder o livre arbítrio temos 
a possibilidade de rejeitar a Deus e seus planos. Mas 
fazendo isso, perdemos Suas bênçãos. Saul se 
tornou um homem mau e gastou muito do seu 
tempo, energia e recursos para perseguir ao seu 
servo leal, Davi.

Mesmo mais tarde, quando ele tentou retornar a 
Deus, ele utilizou dos métodos proibidos por Deus, 
voltando-se para necromantes. Mas Deus não fala 
através do espiritualismo.
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Animação e texto.A propósito, nenhuma nova revelação pode ser 
recebida depois que de negligenciar o que já foi 
revelado pelos profetas de Deus. Quando nos 
recusamos a colocar Deus em primeiro lugar nas 
pequenas coisas, eventualmente nós também 
iremos longe demais.

Talvez você não tenha colocado Deus em primeiro 
lugar com seu dízimo, pacto ou outra área de sua 
vida. Deus é misericordioso e, se você confessar, Ele 
sempre o perdoará imediatamente. Você pode 
recomeçar hoje, colocando-o no primeiro lugar de 
sua vida .
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Animação e texto.Saul 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 Saul serve de aviso para nós. Enquanto 
devolvemos nossos dízimos e pacto, que sejamos 
desa�ados a colocar Deus em primeiro lugar.
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