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Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. 
Neste vídeo, vamos explorar como o exemplo de 
Abraão pode nos ajudar a colocar a Deus no 
primeiro lugar de nossas vidas hoje.

Abrão tinha 80 anos quando deixou seus bens e sua 
casa próspera para viajar pelo deserto. Parece 
loucura, não é mesmo? Quem em sã consciência 
faria tal coisa? Mas Deus o chamou, e Abrão decidiu 
colocá-Lo em primeiro lugar.

Porém, poucos anos depois,  Abrão começou a 
mentir para salvar sua própria vida. Por que o medo 
que Abrão sentia o impediu de colocar Deus em 
primeiro lugar?

A resposta é: tempo e conexão. Ter colocado Deus 
em primeiro lugar ontem não signi�ca que você 
automaticamente O colocará em primeiro lugar 
hoje. A menos que nos submetamos a Ele e O 
coloquemos em primeiro lugar todas as manhãs, 
corremos o risco de parar de con�ar Nele, deixan-
do-O em segundo lugar. Ou pior…

Alguns de nós �camos desapontados com Deus 
quando as coisas não acontecem como esperáva-
mos em nossas vidas Quando não alcançamos tudo 
o que almejamos, é fácil nos voltarmos aos nossos 
próprios desejos e medos.

Abrão teve a coragem de desa�ar a Deus, exigindo 
que Suas promessas fossem cumpridas. A�nal, ele 
Ele havia lhe prometido uma terra e descendentes. 
Em Gênesis 15, ele diz: “Senhor DEUS, que me hás de 
dar, pois ando sem �lhos, e o mordomo da minha 
casa é o damasceno Eliézer (Gênesis 15: 2)? ”
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Sabe, às vezes precisamos ter algumas conversas 
sérias com Deus. Você não deve permanecer em 
silêncio quando tem algo a dizer ao seu Pai celestial. 
Você está desapontado? Diga à ele. Você sente 
sozinho quando Ele prometeu estar com você? Diga 
a ele como Abrão fez.

Deus convidou Abrão para deixar sua tenda e seguir 
em uma nova direção. Era quase como se o Senhor 
estivesse dizendo a ele: "O teto de sua tenda não é 
grande o su�ciente para acomodar tudo o que 
posso fazer se você olhar para cima e colocar a Deus 
em primeiro lugar. ” Foi aceitando essa promessa 
que seu nome foi mudado para Abraão.

E seu desejo de con�ar e colocar Deus em primeiro 
lugar, resultou na primeira referência bíblica ao 
dízimo.
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Text animation.Abraão escolheu colocar Deus em primeiro lugar, e 
seu exemplo nos inspira a fazer o mesmo. Ao 
devolvermos o dízimo e nosso pacto, que sejamos 
desa�ados a colocar Deus em primeiro lugar.
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