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Quando Joe e Susan colocaram Deus em primeiro lugar
48 PT - 27 de novembro de 2021

Joe e Susan decidiram colocar Deus em primeiro lugar apesar de seus 
medos e incertezas sobre o futuro. Como seu exemplo pode nos 
ajudar a colocar Deus em primeiro lugar hoje?

Após uma viagem de �m de semana de campanha, Joe, um gerente 
de TI em Silver Spring, Maryland, notou algo estranho enquanto 
estacionava seu carro em casa. Havia um rastro de óleo por toda a rua, 
aparentemente vindo de seu carro: um SUV Isuzu Trooper.

Joe ligou para seu amigo Eric pedindo ajuda. Quando Eric chegou, ele 
descobriu que o óleo havia vazado da junta de borracha do �ltro de 
óleo e avisou Joe que, os danos sofridos pelo motor provavelmente 
haviam sido graves. Ele estimou que os reparos poderiam custar mais 
de 3 mil dólares.

Joe havia se casado recentemente com sua esposa, Susan. O casal 
tinha cerca de 3.000 dólares no banco. Enfrentar a perspectiva de ter 
que usar todas as suas economias em um imprevisto não foi fácil. 
Além disso, Joe estava preocupado, porque o casal estava com a 
devolução do dízimo atrasada, devendo aproximadamente 1.500 
dólares, referentes aos últimos três meses.

O casal dialogou, mas Susan não pensou duas vezes antes de priorizar 
a devolução do dízimo. Eles oraram juntos e decidiram colocar Deus 
em primeiro lugar, devolvendo o dízimo em vez de consertar o SUV.

Depois da decisão do casal, Eric chamou Joe e o aconselhou a ir ao 
posto de gasolina que havia trocado seu óleo pouco antes da viagem 
de acampamento. O posto de gasolina enviou um mecânico para a 
casa de Joe e, para sua surpresa, após a inspeção, assumiu a respons-
abilidade pelo motor dani�cado. O seguro do posto de gasolina lhes 
pagou 3 mil dólares. Assim que os reparos foram concluídos, Joe 
recebeu a conta de seu mecânico de 1500 dólares.

Eles �caram surpresos porque, além de o Senhor ter providenciado os 
recursos para que eles pudessem consertar o SUV, Ele lhes devolveu o 
dízimo. 

O segundo milagre aconteceu mais tarde, quando eles decidiram 
vender seu SUV. Joe foi abordado por Wayne, o diretor de compras da 
sede da Igreja Adventista. Wayne disse que um missionário estava 
precisando de um SUV Isuzu Trooper, que era exatamente o mesmo 
modelo do carro de Joe.

"Você está pensando em vendê-lo?", disse Wayne. Ele ofereceu a Joe 
um preço justo, enviou o veículo para a África e prometeu mantê-lo 
informado sobre o que aconteceria com seu antigo SUV. No momento 
da venda do SUV, o veículo já havia rodado 64.000 quilômetros. Cerca 
de 18 meses depois, Wayne compartilhou com Joe que o SUV já havia 
rodado mais de 160.000 quilômetros!
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Alguns anos mais tarde, Wayne informou a Joe que o 
SUV já havia ultrapassado as 480.000 quilômetros.  
"Foi o Senhor que o manteve �rme para este 
missionário", disse Joe. Agora com 61 anos, Joe relata 
que essa experiência lhe ensinou uma lição crucial 
sobre a missão e a importância de devolver primeiro 
o dízimo.
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Animação de textoJoe e Susan decidiram colocar 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 devolvermos nosso dízimo e o pacto, que 
sejamos desa�ados a colocar Deus em primeiro 
lugar.
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