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Quando Abraham colocou Deus em primeiro lugar
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Abraham decidiu colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. 
Como seu exemplo pode nos ajudar a colocar Deus em primeiro 
lugar hoje?

Abraham era um homem próspero e bem-sucedido. Ele vivia na 
Tanzânia, na tribo dos Maasai, conhecida por sua riqueza, mas 
especialmente pelo cultivo de gado. O gado é o que há de mais 
importante para os Maasai. Quando um touro morre nessa tribo, é 
comum lamentar essa perda com mais intensidade do que pela 
perda de um membro da família. A�nal, um touro pode valer mais 
de 1.000 dólares.

Um dia, Abraham ouviu ensinamentos sobre Jesus enquanto 
escutava a Adventist World Radio (Rádio Adventista Mundial). À 
medida em que ele aprendia mais, decidiu colocar Deus em 
primeiro lugar em sua vida. Tudo parecia estar muito bem até que 
ele aprendeu sobre o dízimo. Para ele, isso signi�caria ter que 
ofertar 100 vacas ao Senhor.

Seus vizinhos e amigos não conseguiam compreender o que 
estava passando por sua cabeça. Eles pensavam que Abraham 
havia enlouquecido. Contudo, contra o senso comum de sua tribo, 
Abraham compreendeu o verdadeiro signi�cado do dízimo e 
entregou tudo a Deus. 

Imediatamente após ter devolvido o dízimo de 100 vacas, algo 
inimaginável aconteceu com seu gado. Suas vacas começaram a 
dar à luz gêmeos! As vacas geralmente dão à luz apenas um 
bezerro de cada vez, mas de repente as vacas de Abraham deram 
à luz dois bezerros ao mesmo tempo. Abraão tinha dado 100 
vacas, e agora tinha mais vacas do que antes.

Todos �caram chocados. Seus vizinhos queriam falar com o pastor 
de Abraham para contar que queriam dar o dízimo também. Seus 
amigos �caram espantados e queriam ter sua própria experiência 
de dizimar. Abraão estava cheio de gratidão pela forma como 
Deus o tinha abençoado. Depois disso, ele decidiu devolver ao 
Senhor não apenas o dízimo, e sim mais dez por cento adicionais.

Quando seu pastor o visitou, Abraham o levou ao campo para que 
contassem seu gado juntos. "Um, dois, três, quatro, cinco..." 
Quando chegou à décima vaca, ele instruiu um ajudante a colocar 
uma etiqueta em sua orelha para que a vaca fosse separada como 
dízimo. "Essa é para o Senhor", disse ele. Depois contou a décima 
primeira vaca e disse ao seu ajudante para que ele também 
colocasse uma etiqueta em sua orelha. "Estes são os dez por cento 
adicionais", a�rmou ele. Depois ele recomeçou a contagem com o 
próximo grupo de vacas, e assim por diante. 
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Deus pede a todos que O amam e O aceitam como 
Senhor e Salvador que devolvam os dízimos 
(Malaquias 3:8-10). Cada um tem um propósito 
diferente, e deve ser aplicado de forma diferente. 
Qualquer percentagem que exceda o valor do 
dízimo deve ser ofertada como "Pacto", que é uma 
oferta regular e sistemática.
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Animação de textoAbraham colocou Deus em primeiro lugar apesar 
das opiniões de seus amigos e vizinhos. Sua 
coragem nos inspira hoje. Jesus renunciou a tudo 
para nos redimir, e Seu amor nos leva a colocar Seu 
reino em primeiro lugar em nossa vida. Ao devolver-
mos nosso dízimo e o pacto, que sejamos desa�a-
dos a colocar Deus em primeiro lugar.
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