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Quando Ananas e Sa�ra se recusaram a colocar Deus em Primeiro Lugar
12 de Junho de 2021

Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O 
que podemos aprender com Ananias e Sa�ra, que se 
recusaram a colocar Deus em primeiro lugar?

Ananias e Sa�ra queriam colocar Deus em primeiro 
lugar. Eles acreditavam em Jesus e andavam entre os 
que haviam sido batizados pelo Espírito Santo.

O problema com Ananias e Sa�ra era que eles 
achavam difícil cumprir as promessas que faziam à 
Deus. Eles haviam prometido doar cem por cento 
dos fundos recebidos pela venda de suas terras. Era 
uma oferta generosa, acima e além do que Deus 
havia pedido

Talvez, no começo, eles tenham se empolgado ao 
fazer essa promessa. Provavelmente se sentiram 
pressionados ao ver tantas  pessoas vendendo todos 
os seus bens e doando tudo para os apóstolos.

No entanto, quando Ananias e Sa�ra receberam o 
dinheiro em suas mãos, a ganância tomou conta 
deles. Eles começaram a imaginar tudo o que 
poderiam comprar com aquele dinheiro. E se eles 
não tivessem recursos para uma emergência? Eles 
não con�aram em Deus como seu Provedor e 
Mantenedor. Eles con�aram no dinheiro, transfor-
mando-o em um ídolo!

Foi então que eles decidiram dizer à igreja que eles 
haviam recebido uma quantia menor do que 
esperavam. No �nal daquele dia, Ananias e Sa�ra 
acabaram mortos e sepultados !!!

Por que Deus os tratou tão duramente? O dinheiro 
era razão su�ciente para pôr �m às suas vidas?
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Como você sabe, Deus preza pela honestidade e 
integridade em todas as áreas da vida. Com nossos 
dízimos não é diferente. Mesmo que Deus espere 
que, além do dízimo, nós ofertemos regularmente 
para a Sua causa, (Mal 3: 8), Ele não estabelece a 
proporção de nossa renda que  deve ser regular-
mente dedicada a Ele. Pode ser igual, menor ou 
maior que o dízimo. Somos totalmente livres para 
decidir essa porcentagem, mas Deus espera que 
cumpramos com os pactos que fazemos. Outras 
pessoas podem não saber o valor do nosso pacto ou 
da nossa renda, mas Deus sabe de tudo.

No entanto, não permita que o medo do fracasso te 
impeça de experimentar as bênçãos espirituais que 
vêm das promessas feitas ao Senhor. Fazer votos 
relacionados ao que Ele espera que façamos 
fortalecerá nosso desejo de cumprir Sua vontade e 
nos levará a descobrir onde encontrar força para 
prosperar. Disse Jesus: “Sem mim nada podeis fazer” 
(João 15:05).

Em alguns casos, não fazer um pacto ou não decidir 
�rmemente seguir a vontade de Deus, pode nos 
levar a vacilar entre o certo e o errado, abrindo uma 
brecha para o inimigo de Deus, com graves conse-
quências.

Mas e quando já falhamos no passado? Sempre há 
esperança: “Se confessarmos os nossos pecados, ele 
é �el e justo para nos perdoar os pecados e nos 
puri�car de toda injustiça” (1João1:9) Se pedirmos, 
Ele nos dará o poder de cumprir nossas promessas. 
Você pode recomeçar hoje!  
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Text animation.Ananias e Sa�ra se recusaram a colocar Deus em 
primeiro lugar. As consequências foram terríveis para 
eles e para os demais ao seu redor. O amor de Deus 
nos obriga a colocar o Seu Reino em primeiro lugar, 
enquanto o exemplo de Ananias e Sa�ra serve de 
aviso para nós. À medida que devolvemos nossos 
dízimos e o pacto, sejamos desa�ados a colocar 
Deus em primeiro lugar.
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