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Quando a Advent Press colocou Deus em primeiro lugar
47 PT - 20 de novembro de 2021

A Advent Press decidiu colocar Deus em primeiro lugar. 
Como seu exemplo pode nos ajudar a colocar Deus em 
primeiro lugar hoje?

A Advent Press é a Casa Publicadora Adventista do 
Sétimo Dia em Gana. A empresa estava em uma situação 
altamente delicada, com uma dívida de 2 milhões de 
dólares com o governo de Gana, fornecedores e a Divisão 
Africana Centro-Ocidental. Toda a instalação estava 
enlameada, e as máquinas eram obsoletas. A empresa 
não podia pagar os salários de seus trabalhadores. 
Poucos viam seu potencial, e eles estavam determinados 
a leiloar seus ativos. 

Em seguida, a nova administração concordou em fazer 
uma reunião para implementar uma série de mudanças, 
dentre elas priorizar Deus em suas vidas pessoais e 
também como empresa. O plano foi de�nido de forma 
otimista para pagar a dívida em 10 anos, sabendo que 
seria necessário um milagre para conseguir isso. Mas eles 
estavam con�antes de que Deus os levaria ao sucesso.

Todos concordaram que o primeiro passo deveria ser a 
devolução �el do dízimo, mesmo que não pudessem 
pagar por ele. O segundo passo seria a criação de faixas 
de oração em diferentes lugares. E a terceira ação seria 
fazer cortes de 50% nos salários de todos os níveis da 
empresa durante cinco anos. Eles con�aram em Deus e 
acreditaram que Ele responderia às suas orações. 

Deus realmente respondeu e os abençoou com muito 
mais do que eles poderiam ter imaginado. O plano 
original de saldar sua dívida em 10 anos foi concluído em 
7 anos. Um voluntário se ofereceu para patrocinar a 
impressão das lições da Escola Sabatina. Esse foi o ponto 
de virada para a empresa.

Hoje, a Advent Press em Gana, que antes estava à beira 
de colapsar, é uma das editoras adventistas mais bem 
administradas e bem-sucedidas, ocupando o primeiro 
lugar na África e o décimo terceiro lugar no mundo.
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A Advent Press continua servindo a Deus em sua 
atividade principal e apoiando muitas outras iniciati-
vas ministeriais para a glória de Deus. Todas as 
máquinas obsoletas foram substituídas ao custo de 
2,5 milhões de dólares. A instalação, antes barrenta, 
agora está pavimentada. Os edifícios foram renova-
dos, e seis unidades foram construídas para 
acomodação do pessoal. Hoje, o pagamento dos 
salários não é mais problema, mesmo em meio à 
pandemia de COVID-19. A imprensa tem uma frota 
de furgões de entrega e um gerador de energia 
reserva.
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Animação de textoA Advent Press colocou Deus em primeiro lugar. 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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