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Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O 
que podemos aprender com Salomão, que se 
recusou a colocar Deus em primeiro lugar?

As coisas haviam começado bem para Salomão. O 
peso da coroa o levou a pedir sabedoria - a única 
coisa
ele mais precisava. Seu pedido foi atendido, e Deus 
também abençoou o reinado de Salomão com 
riqueza, saúde e prosperidade.

Com o tempo, no entanto, a sabedoria de Salomão 
se transformou em racionalização. Ele usou sua 
inteligência para racionalizar suas razões para haver 
quebrado muitas das leis estabelecidas por Deus.

Para Salomão, pareceu ser mais e�ciente construir a 
casa do Senhor utilizando trabalho forçado. Salomão 
casou com princesas de muitas outras nações para 
que ele pudesse forjar a paz em tratados com seus 
inimigos.

Além disso, ele construiu altares aos deuses de suas 
esposas como uma forma de acolhê-las em seu 
reino e construiu seu palácio três vezes maior do que 
o necessário para acomodar a sua família.

Deus lhe havia dado as leis que conduzem à  pros-
peridade e paz duradouras, mas Salomão usou seu 
intelecto para moldá-las segundo o seu próprio 
prazer. Salomão não colocou Deus em primeiro 
lugar, e Israel foi dividido em dois reinos alguns 
meses após a sua morte.

Hoje, pessoas altamente inteligentes ainda racionali-
zam a violação da lei de Deus e outras exigências de 
Deus, como o dízimo, por exemplo. 
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Animação e texto.Colocar Deus em primeiro lugar signi�ca levar a sério 
a Sua palavra em todos os aspectos, e segui-lo. A 
simplicidade de uma criança seguindo as instruções 
de pais amorosos, talvez seja o melhor antídoto para 
nossa própria morte.

Deus está pronto para abrir as portas da saúde, 
riqueza e prosperidade para muitos de nós, de 
acordo com Seus planos para nossas vidas. Às vezes, 
Deus mantém uma porta fechada porque nossa fé e 
futuro seriam comprometidos se passássemos por 
ela.

A �delidade de Deus evoca nossa resposta, como 
mordomos. Se formos �éis às coisas pequenas, Deus 
nos encarregará das coisas maiores.
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Animação e texto.Salomão 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 Salomão serve de aviso 
para nós. Enquanto devolvemos nossos dízimos e 
pacto, que sejamos desa�ados a colocar Deus em 
primeiro lugar.

03SC.


