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Quando C. F. E. Thompson colocou Deus em primeiro lugar
36 PT - 4 de setembro de 2021

C. F. E. Thompson escolheu colocar Deus em 
primeiro lugar, mesmo quando a incerteza era uma 
realidade constante. Como seu exemplo pode nos 
ajudar a colocar Deus em primeiro lugar hoje?

Thompson era um jovem jamaicano que migrou 
para Serra Leoa, na África Ocidental, onde conheceu 
a mensagem adventista. Ele foi batizado em 1907 
por D. C. Babcock, e se tornou um obreiro �el da 
igreja naquele país.

Logo após seu batismo, o irmão Thompson visitou 
Gana para uma curta viagem missionária em 1909, e 
conduziu uma série de reuniões evangelísticas para 
os habitantes de Nsimba. Após esse evento, ele 
retornou para Serra Leoa.

Mas, infelizmente, as coisas não estavam nada bem 
em Gana. A professora missionária, Sra. French, 
faleceu por uma forte febre, e seu marido foi instruí-
do a voltar para casa e cuidar de sua saúde. A 
decepção e a tristeza se instalaram, e parecia que 
ninguém poderia continuar o trabalho missionário 
em Gana.

Quem iria continuar espalhando a mensagem do 
advento em Gana? Thompson respondeu: “Eu vou”. 
Ele foi aconselhado a abandonar seu trabalho em 
Serra Leoa e ir para Gana para dar continuidade ao 
trabalho da família French. Foi uma decisão difícil e 
repleta de incertezas. Mas Thompson decidiu 
colocar Deus em primeiro lugar.
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O irmão Thompson começou seu novo trabalho em 
Gana em fevereiro de 1910, onde trabalhou de 
forma honrosa por dois anos. Ele tinha apenas 36 
anos quando deu seu último suspiro em 25 de 
março de 1912, após padecer da doença de Bright.

Após ter colocado Deus em primeiro lugar durante 
sua curta vida, o irmão Thompson agora está aguar-
dando que seus olhos sejam abertos novamente na 
segunda vinda de Jesus.
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Animação de textoC. F. E. Thompson colocou Deus em primeiro lugar, 
mesmo em tempos de muita incerteza. Sua 
coragem nos inspira hoje. Jesus renunciou a tudo 
para nos redimir, e Seu amor nos compele a colocar 
Seu reino em primeiro lugar em nossa vida. Ao 
devolvermos nosso dízimo e ofertas, que sejamos 
desa�ados a colocar Deus em primeiro lugar.
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