
Images related to text
and animation.

AUDIO

01CN.

VÍDEO

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

Dizem que a igreja em Laodicéia se esforçou para 
colocar Deus em primeiro lugar. Bem, não me leve a 
mal. Eles nunca rejeitaram a Deus, mas Deus... 
certamente não foi o primeiro em suas vidas.

Eles achavam que estavam su�cientemente bem 
espiritualmente, a ponto de não sentir nenhuma 
necessidade de mudança. Satisfeitos com sua 
pro�ssão de fé, muitos deles provavelmente �ngiam 
guardar o sábado, fazer o culto familiar duas vezes 
por dia, respeitar as leis dietéticas de Deus e talvez 
devolver seus dízimos e ofertas. Mas eles não 
estavam fazendo isso por gratidão e com alegria. 
Eles estavam tentando fazer o que era certo para 
serem salvos.

Não me interpretem mal! Os Laodiceanos não eram 
pessoas más; eles eram pessoas boas que frequenta-
vam a igreja! De uma perspectiva externa, eles 
estavam fazendo perfeitamente o que era esperado. 
Mas por dentro, eles estavam cansados de servir a 
Deus, achando que ninguém saberia disso.

Então a mensagem de Jesus para eles foi: “Conheço 
as tuas obras, que nem és fria nem quente. Quem 
dera fosses fria ou quente! Assim, porque és 
morno...estou a ponto de vomitar-te da minha boca” 
(Apocalipse 3:15-16)

Mas havia um problema ainda pior do que a 
mornidão. A igreja de Laodiceia estava ignorando a 
sua doença espiritual: Tu “nem sabes que tu és infeliz, 
sim, miserável, pobre, cego e nu” (Apocalipse 3:17). 
Ao ignorar seus problemas, os membros não buscar-
am ajuda e pereceram em seu orgulho!
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Então, qual seria a solução para os cristãos que, hoje,  
estão como os membros da igreja de  Laodicéia?
1. Aumentar sua fé em Jesus por meio de um 
relacionamento regular com Sua palavra. A fé 
aumenta em
ouvir e ler a palavra de Deus (Rom. 10:17). Colocar 
Deus primeiro fazendo isso diariamente.
2. Confessar diariamente seus pecados a Jesus para 
ser coberto pelo manto branco de Sua justiça, não 
importando sua condição agora.
3. Pedir que Jesus envie o Espírito Santo, para que 
atuar como um colírio que te ajude a ver sua verda-
deira condição. Uma maneira de abrir os olhos, é a 
leitura regular dos textos inspirados pelo Espírito de 
Deus. Esta experiência reveladora nos motiva a 
enxergar e confessar nossos pecados, abrindo o 
caminho para que Deus nos dê um novo coração - e 
a verdadeira alegria em servi-lo (ao, por exemplo,  
guardar o sábado, devolver os dízimos e o pacto).

Deus conhece nossas ações e motivações. Ele 
conhece nossos fracassos e sucessos. Ele sabe 
quando �ngimos ser �éis externamente, mesmo 
quando devolvemos nossos dízimos e ofertas, mas 
O desprezamos internamente. Ele pode ver através 
de nossas máscaras.
Mesmo assim, Deus não nos rejeita. Jesus continua 
batendo na porta do seu coração dia após dia, 
semana após semana, ano após ano, procurando 
mudar essa condição. Uma vez que permitimos que 
Ele entre, será mais fácil colocar Deus em primeiro 
lugar.
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Text animation.A igreja de Laodicéia se recusou a colocar Deus em 
primeiro lugar. As consequências foram terríveis para 
ela e para os demais ao seu redor. O amor a Deus nos 
inspira a colocar Seu Reino em primeiro lugar, 
enquanto o exemplo de Laodicéia 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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