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Em Jerusalém, entre os anos de 873-848 a.C., entra em 
cEm Jerusalém, entre os anos de 873-848 a.C., entrou em cena 

um dos maiores reis de Judá. Josafá, antes de assumir o reino, 
havia sido corregente quando seu pai, Asa, por três anos, este-

ve incapaz devido à enfermidade que lhe atingiu os pés. Ele se 
destaca dentre a maioria dos reis de Judá e Israel pelo fato de 

assumir uma posição de total lealdade e fidelidade ao Senhor. 
Seus grandes feitos no cenário monárquico e suas significativas 

reformas espirituais fizeram dele um destaque como grande 
conquistador e símbolo de liderança bem-sucedida. Josafá se-

guiu o bom exemplo de seu pai e foi um homem íntegro diante 
do Senhor. Esforçou-se para reinar sabiamente, sempre procu-

rando persuadir seus súditos a tomarem posição firme contra 
as práticas idólatras. Libertou o povo dos muitos perigos que 

ameaçavam seriamente retardar o desenvolvimento espiritual 
da nação. Estabeleceu e manteve eficientes tribunais de justiça, 

nos quais o sistema judicial foi aperfeiçoado pela fundação de 
uma corte de apelação. 

Por muitos anos, o rei Josafá viveu em paz, 
sem ser molestado pelas nações vizinhas. Apesar de 
todo o contexto social, político e espiritual positivo, 
fica explícito no texto que, mesmo depois dessas coi-
sas, ainda assim, sobreveio uma “tempestade” inespe-
rada e amedrontadora. Isso mostra que, mesmo de-
pois de realizarmos coisas boas ou estarmos vivendo 
bons momentos, ainda assim, é possível virem coisas 
ruins sobre nós.

Geralmente ficamos muito mais vulneráveis 
e, às vezes, até baixamos a guarda quando tudo está 
bem. Foi num contexto assim, onde um grande e te-
mido exército formado por uma grande “multidão de 
árabes”, que Josafá e seu reino se sentiram ameaça-
dos, amedrontados, temerosos e desencorajados para 
buscar qualquer solução humana. Josafá percebeu 
que não havia alternativa, a não ser buscar ao Senhor.

Os muitos problemas que 
agora parecem misteriosos 
serão resolvidos, pela contínua 
confiança em Deus. Não temos 
de andar em penosa indecisão, 
pois estamos vivendo sob a 
guia do Espírito Santo. Pode-
mos andar e trabalhar com 
confiança” 
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OS MUITOS PROBLEMAS QUE 
AGORA PARECEM MISTERIO-

SOS SERÃO RESOLVIDOS, 
PELA CONTÍNUA CONFIANÇA 

EM DEUS. NÃO TEMOS DE AN-
DAR EM PENOSA INDECISÃO, 

POIS ESTAMOS VIVENDO SOB 
A GUIA DO ESPÍRITO SANTO. 

PODEMOS ANDAR E TRABA-
LHAR COM CONFIANÇA” 

ELLEN WHITE, TESTEMUNHOS PARA A IGREJA, V. 7, P. 211 

PAUSA PARA DISCUSSÃO

1. Você já se sentiu vulnerável alguma 
vez? Como isso lhe afetou física, men-
tal e espiritualmente?

2. A quem você normalmente recorre 
primeiro quando as coisas acontecem 
de forma diferente daquilo que você 
gostaria? (Seu pai, sua mãe, seu amigo 
ou a Deus?)

3. Você concorda que devemos colocar 
Deus em primeiro lugar, sob qualquer 
circunstância? (Relate uma experiên-
cia pessoal em que isso aconteceu.)

Às vezes, Deus se vale de dificuldades 
só para nos aproximar dEle. Devemos olhar 
para cada momento de provação como uma 
oportunidade para crescer, pois a verdadeira 
fidelidade é revelada na crise. Esse fato histó-
rico nos ensina que devemos colocar primei-
ro Deus em toda e qualquer circunstância de 
nossa vida. As crises circunstanciais da vida 
podem até nos amedrontar, mas nunca devem 
nos impedir de confiar primeiro e continua-
mente no Senhor.

Os muitos problemas que 
agora parecem misteriosos 
serão resolvidos, pela contínua 
confiança em Deus. Não temos 
de andar em penosa indecisão, 
pois estamos vivendo sob a 
guia do Espírito Santo. Pode-
mos andar e trabalhar com 
confiança” 
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Senaqueribe foi o rei do Império Assírio entre 705 
e 681 a.C. Ele era temido e foi chamado de “a praga do 

oriente”. É apresentado pela história como um dos piores 
homens que já pisaram sobre a Terra. Era tão mau e sem 

sentimento que, quando invadia uma cidade, juntava todas 
as mulheres grávidas, colocava-as fora do muro da cidade 

e cortava a barriga delas à espada, apenas para ver o feto 
cair no chão. Também, após as invasões, queimava alguns 

homens vivos e furava os olhos dos demais sobreviventes. 
Homem indiferente e sanguinário foi capaz de intimidar a 

todos os povos vizinhos.

Em contraste com Senaqueribe, Ezequias foi um 
dos bons e grandes reis de Israel. Durante todo o seu reinado 

fez o que era bom, reto e verdadeiro. Ele restaurou e purifi-
cou o templo, que se encontrava em decadência. Também 

reorganizou o sacerdócio, fez aliança com Deus, efetuou 
reformas físicas e espirituais, restabeleceu o culto e a adora-

ção, priorizou o espiritual, trouxe o povo de volta para perto 
de Deus, derribou os altares pagãos, trouxe de volta a alegria 

da nação e estimulou a fidelidade ao Senhor.

Mas no ano de 701 a.C., Ezequias teve o seu 
reino cercado por Senaqueribe. Além da tentativa de 
invasão, ele presenciou a terrível afronta do rei assírio 
ao Deus de Israel. A ofensa aberta do rei sanguiná-
rio serviu para que Ezequias percebesse claramente 
que a honra de Jeová estava em jogo e somente Ele 
poderia dar o livramento. Esse relato nos mostra, de 
maneira evidente, que mesmo que não possamos 
fazer nada quando Satanás tentar minimizar os atos 
de Deus, o Senhor nunca deixará de fazer tudo por 

nós quando o inimigo tentar reduzir o poder dEle em 
nossa vida. O fato é que, mesmo depois de fazermos 
coisas boas para Deus e para o próximo, ainda assim 
o inimigo poderá nos afrontar e zombar de Deus.
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PAUSA PARA DISCUSSÃO

1. VOCÊ JÁ SENTIU ALGUMA VEZ UMA SENSAÇÃO 
MUITO RUIM, DEPOIS DE TER FEITO OU COOPERA-
DO PARA ALGO MUITO BOM? COMO ISSO LHE AFE-
TOU?

2. VOCÊ JÁ PASSOU OU PRESENCIOU ALGUMA EXPE-
RIÊNCIA EM QUE O NOME DE DEUS FOI ZOMBADO E 
AFRONTADO? COMO VOCÊ REAGIU A TAL SITUAÇÃO? 

3. SE, MESMO DEPOIS DE VOCÊ TER FEITO TUDO 
DE FORMA CORRETA E CONTRIBUÍDO COM MUITAS 
COISAS BOAS, AINDA ASSIM VIESSEM COISAS DESA-
GRADÁVEIS EM SUA DIREÇÃO, O QUE VOCÊ ESPERA-
RIA DE DEUS? 

Todos nós temos um adversário cujo interesse prin-
cipal é afrontar a criatura e zombar do Criador. Nada nos 
torna mais fortes diante do inimigo, do que quando esta-
mos de joelhos, confessando nossas mazelas e expressando 
o nosso sincero arrependimento ao Pai. Deus sempre terá 
um grande livramento para aqueles que não negociam com 
o inimigo. Isso mostra que, nas maiores batalhas da vida, se 
você colocar o Senhor em primeiro lugar, você e Deus serão 
a maioria!
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As coisas boas que fazemos para Deus não 
impedem o inimigo de vir pelejar contra nós. No 

texto bíblico de hoje vimos que mesmo totalmen-
te dependente de Deus, Ezequias teve a sua vida 

atormentada e o seu reino ameaçado. Isso nos 
mostra que é possível, mesmo depois de uma vida 

de fidelidade, ainda sermos suscetíveis às tentati-
vas do inimigo, cercando-nos para apoderar-se do 

que temos e para abalar a nossa confiança no Pai. 
Precisamos entender que a nossa fidelidade não 

é um amuleto que espanta o negativo. A nossa 
fidelidade não é uma moeda de troca com Deus. 

Muito longe disso. Fidelidade é a melhor forma de 
dizermos quem ou o que está sendo a nossa prio-

ridade. Fidelidade é a maior e melhor resposta de 
um coração consagrado, grato e alegre.

Fidelidade ao Senhor é o maior e melhor an-
tídoto contra Satanás, pois é ela que nos estimula a 
resistir-lhe. Quando Ezequias resolveu tapar as fontes, 
ele quis fazer sua parte na preparação para resistir ao 
inimigo. Sua atitude mostra que, enquanto a fideli-
dade é algo pessoal, tapar as fontes é algo coletivo. 
O povo se reuniu e, juntos, taparam todas as fontes. 
Porém, fica evidente no texto bíblico que não basta 
tapar as fontes, é preciso também reparar as brechas 
e fortalecer os muros. As brechas tapadas e os muros 
restaurados incomodam o inimigo e permitem que 
Deus o afugente e envergonhe.

PAUSA PARA DISCUSSÃO

1. Você concorda que resistir às tentações é 
uma forma de fidelidade a Deus? O quanto 
isso lhe afeta no dia a dia?

2. Você já precisou, em algum momento, ser 
impopular, ousando ser diferente da maio-
ria, por conta de suas convicções? Como você 
se sentiu nessa situação? 

3. Que tipo de medidas, no que se refere a fi-
delidade, precisamos adotar constantemen-
te para dificultar a invasão do inimigo em 
nossa vida?
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Na vida cristã, “nada inspira fé mais depressa que o próprio exercício da fé”. A resistência, além de 
afugentar o inimigo, também o enfraquece. Temos uma orientação clara e divina: “resisti ao diabo, e ele 
fugirá de vós” (Tiago 4:7). Nesse momento de crise, Ezequias provou ser a pessoa certa para a ocasião. Em 
situações difíceis, Deus precisa de homens e mulheres de grande fidelidade. Resistência na turbulência só é 
possível quando a última barreira é construída pela fidelidade ao Senhor. Não importa quem seja o seu ini-
migo se Deus for o seu melhor amigo! Nunca se esqueça: precisamos tapar as fontes que saciam o inimigo, 
pois o inimigo com sede foge mais rápido.
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O rei Josias é a prova concreta de que a imaturidade 
do homem não justifica a desobediência para com Deus. Ele 

tinha oito anos de idade quando começou a reinar, e “desde 
pequeno, Josias havia se empenhado em tirar partido de 

sua posição como rei para exaltar os princípios da santa lei 
de Deus” (Ellen White, Filhas de Deus, p. 30). Isso mostra, 

claramente, que não é a idade que determina o nível do 
nosso compromisso com Deus, mas sim nossas próprias es-

colhas. “Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, 
que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de 

toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a 
Lei de Moisés; e, depois dele, nunca se levantou outro igual” 

(2 Reis 23:25).

Josias contraria a regra no aspecto maturidade 
versus exemplo. Mesmo com tão pouca idade, fez grandes 

coisas para Deus, ao contrário de seu pai, que começou a 
reinar adulto e só fez o que era mau aos olhos do Senhor. Os 

juvenis, adolescentes e jovens podem sim fazer uma grande 
obra para Deus!

A história de Josias nos alerta para uma situa-
ção possível: mesmo depois de um grande momento 
de bondade, restauração, comunhão e consagração, 
ainda assim corremos o risco de nos tornar vulneráveis 
e suscetíveis à circunstâncias desagradáveis. O texto de 
2 Crônicas 35:21-24 mostram um grave erro cometido 
por Josias, que pode ocorrer conosco também: entrar na 
frente do inimigo sem necessidade.

Querer guerrear a batalha dos outros é atrair 
para si o mal que não lhe pertence. Entrar no caminho 
do inimigo sem necessidade é suicídio. Foi exatamente 
isso que aconteceu: ele encontrou a morte. Pior do que 
viver sem Deus é estar em oposição à Ele. Isso geral-

mente acontece quando negligenciamos o cuidado com 
a comunhão, relutamos em ouvir a voz do Pai, ficamos 
contemplando o que não edifica, estamos no lugar er-
rado, na hora errada, entramos em situações sem a clara 
aprovação de Deus, confiamos muito mais em nós mes-
mos e deixamos de depender inteiramente do Senhor; 
praticamos de forma voluntária e consciente a infide-
lidade e desprezamos as Suas palavras e advertências. 
Mesmo que tenhamos entrado no caminho do inimigo, 
o Senhor espera que voltemos atrás.
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PAUSA PARA DISCUSSÃO

1. Você já se sentiu vulnerável ou numa situação 
desconfortável, mesmo depois de um momento es-
piritual marcante? O que situações assim podem nos 
ensinar?

2. Você já precisou em algum momento retroceder, 
por ter percebido que avançar naquele momento não 
era a vontade de Deus? Como isso lhe afetou? 

3. Ao seu ver, qual é a melhor resposta que podemos 
dar quando entendemos claramente qual é a vontade 
e quais são os planos de Deus para nós?
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A narrativa do capítulo 22 de Gênesis mostra que, 
mesmo depois de uma grande bênção, ainda assim poderá 

sobrevir uma grande prova. Fazia poucos anos que Deus havia 
cumprido a promessa dada a Abraão. Isaque representava para 

ele a resposta palpável da bênção de Deus. Era de Isaque que 
viria o Salvador do mundo. Ele era o melhor que Abraão tinha 

e, mesmo assim, Deus o pediu para Si. Apesar disso, “Abraão 
não permitiu que os sentimentos paternos o controlassem e 

o levassem a rebelar-se contra Deus” (Ellen White, História da 
Redenção, p. 80).

“Foi-lhe ordenado derramar o sangue daquele filho, 
com sua própria mão. Pareceu-lhe uma terrível impossibili-

dade” (Ellen White, Patriarcas e Profetas, p. 99). Ao longo da 
caminhada de Abraão até o monte Moriá, “Satanás estava a 

postos para sugerir que ele devia estar enganado” (Ellen Whi-
te, Patriarcas e Profetas, p. 99). A convicção demonstrada por 

Abraão assegura a todos nós hoje uma grande lição: confiança e 
obediência geram providência e aprovação. 

O exemplo de Abraão nos mostra claramente que, na 
caminhada espiritual com Deus, confiança é algo indispen-
sável, e obediência é algo inegociável. Quem confia em Deus 
sempre dá um jeito de obedecer, quem não confia nEle, sem-
pre dá uma desculpa para desobedecer. 

A experiência de Abraão foi, sem dúvidas, a mais ri-
gorosa prova requerida a um homem. Isso nos faz entender 
que, ainda que pareça que Deus está lhe fazendo um pedido 
absurdo, Ele nunca lhe pedirá o que já não lhe tenha dado ou 
que você não tenha condição de Lhe devolver. A obediência 
sem a confiança se torna estéril. 

PAUSA PARA DISCUSSÃO

1. Você já se deparou com uma situação em que teve 
que demonstrar confiança e obediência a Deus? Por 
que as duas coisas são tão importantes para Ele?

2. Se a obediência a Deus é a melhor resposta da 
confiança que temos nEle, o que podemos fazer 
para fortalecer ainda mais a confiança em Deus? 

3. Ao seu ver, por que, às vezes, é tão difícil para al-
guns acatarem a vontade e os planos de Deus?
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Em meio às provações da vida, Deus espera que confiemos 
nEle e O obedeçamos. A obediência, principalmente nas questões 
espirituais, é a melhor forma de dizermos o quanto confiamos em 
Deus. Mesmo diante dos aparentes absurdos da vida, ainda as-
sim, Deus espera ver a nossa fidelidade. Isso nos mostra que, para 
Deus, a melhor resposta às nossas provações sempre será a nossa 
confiança e obediência a Ele. As provações não têm o propósito de 
nos desfalecer, mas de nos fortalecer!

No capítulo 22 de Gênesis, não temos a história de um fi-
lho que confiava e obedecia seu pai, mas a história de um pai e um 
filho que obedeciam a Deus porque confiavam nEle. Deus sempre 
providenciará o que necessitamos depois de demonstrarmos a 
nossa confiança e obediência. Antes de toda aprovação humana, 
sempre existirá uma providência divina. Porém, antes de toda pro-
vidência de Deus, Ele espera confiança e obediência do homem. O 
que Deus tem para nos entregar amanhã é infinitamente maior do 
que Ele pede que entreguemos hoje.
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O verso de hoje, com todo o seu contexto, mostra 
claramente que depois de grandes bênçãos podem vir 

grandes aflições, bem como confirma que, enquanto as 
provações servem para Deus nos aprovar, as aflições servem 

para Deus se revelar.

Quando juntamos as duas fases da história de Jó, 
facilmente concluímos que, na verdade, ele era um super-

-homem. No entanto, quando Deus inspirou Moisés a escre-
ver o livro de Jó, Ele quis afirmar, principalmente para nós, 

que Jó era alguém igual a todos os homens. Assim sendo, 
o que Jó passou, em algum momento, qualquer um de nós 

poderá passar também. A proporção e as circunstâncias po-
dem até ser num grau maior ou menor, mas o fato é que 

podem sim se repetir conosco! Outros dois aspectos ficam 
bastante claros no texto bíblico. Primeiro, vemos que Jó era 

um homem possuidor de três grandes bênçãos concedidas 
pelo Eterno:

1. Bênção espiritual – Jó era um homem 
íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal.

2. Bênção familiar – Jó tinha uma linda 
família: uma esposa, sete filhos e três filhas. Todos os 
filhos se davam bem. As mulheres eram tratadas com 
honra pelos irmãos. Todos eram muito unidos e gosta-
vam de ficar juntos.

3. Bênção material – Jó era o maior de to-
dos os ricos do Oriente. Tinha a maior fazenda da região 
e muitos empregados. Era o homem mais influente en-
tre todos. Tornou-se o maior produtor agropecuário do 
Oriente.

O segundo aspecto é que Deus tem uma ordem 
para trabalhar em nossa vida e espera que nós também 

trabalhemos para Ele na mesma ordem: espiritual, fa-
miliar e material.

PAUSA PARA DISCUSSÃO

 1. Na sua concepção, será que podemos pedir a 
Deus esses três tipos de bênçãos? Por que essas 
três bênçãos são tão importantes para nós?

2. O que você acha que aconteceria se a ordem 
dessas três bênçãos fosse invertida? Como isso 
poderia nos afetar? 

3. Ao seu ver, qual das três bênçãos seria a bên-
ção imperdível e por quê?
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O fantástico em toda essa história bíblica é saber que o 
Deus extraordinário de Jó é o nosso Deus. Ele quer dar essas três 

bênçãos para você. Portanto, não tenha medo de pedir essas coi-
sas a Deus, sempre lembrando que bênçãos espirituais vêm do 

céu, mas elas só são autorizadas quando mantemos os joelhos 
dobrados constantemente diante do Senhor, mantendo a mente 

e o corpo totalmente à disposição do Espírito Santo. Por sua vez, 
as bênçãos familiares também vêm da parte de Deus, mas elas 

começam a cair quando mantemos os nossos joelhos dobrados 
todos os dias. Igualmente as bênçãos materiais, porém, para 

essa bênção, a nossa parte é trabalhar de forma dura, constante, 
honesta, sábia e fiel para com Deus. Jó entendia perfeitamente 

que a bênção espiritual não é o que recebo de Deus para eu ter, 
mas, sim, o que recebo de Deus para eu ser.
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Apesar do livro de Ester não usar explicitamente o 
nome “Deus”, Ele é, sem dúvida, o personagem principal 

do livro, e o responsável por conduzir a história, tal qual 
está registrada. Depois de Deus, Mordecai se torna um dos 

maiores protagonistas deste livro. Ele aparece no cenário o 
dobro de vezes que a própria rainha Ester. Na primeira vez 

que Mordecai entra no cenário bíblico, inconscientemente 
ele está sendo usado por Deus para aproveitar uma grande 

oportunidade que resultaria em grande salvação. Sábia e 
oportunamente, ele inclui a sua prima/filha na lista das 

pretendentes do rei Assuero. Posteriormente, ele se tornou 
servo do rei e ficava sentado à porta do rei. Foi quando ele 

descobriu uma trama contra o rei.

Mordecai, por não prestar reverência a Hamã, 
um alto funcionário do rei, criou um grande incômodo 
a ele, de forma que “Hamã acalentava amargo ódio a 
Mordecai, um judeu. Mordecai não havia feito a Hamã 
nenhum mal, mas simplesmente havia recusado mos-
trar-lhe reverência que traduzia culto” (Ellen White, 
Filhas de Deus, p. 32). Esse ódio de Hamã contra Mor-
decai se estendeu para todo o povo judeu, que passou 
a ser ameaçado de morte.   

PAUSA PARA DISCUSSÃO

1. Você já passou por uma situação em que 
algo, aparentemente desfavorável, se trans-
formou em algo grandemente favorável? 
Como você se sentiu nas duas situações?

2. Você concorda que, quando Deus precisa fa-
zer uma grande obra, primeiro Ele escolhe os 
protagonistas? O que isso significa para você?

3. Quais elementos você destacaria na vida e 
nas atitudes de Mordecai que o favoreceram a 
ser honrado pelo rei Assuero?
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A história de Mordecai mostra que uma cir-
cunstância aparentemente desfavorável, pode ser 

transformada por Deus em uma grande oportunida-
de. Isso nos leva a acreditar que não estamos onde 

estamos por acaso. Deus está no controle, mesmo 
em meio às circunstâncias adversas da vida. Mesmo 

que os homens lhe vejam apenas como um simples 
porteiro, como Mordecai, Deus lhe enxerga como um 

filho exaltado e de merecida grandeza. Nossos atos 
de lealdade podem até não ser percebidos pelos que 

nos cercam, mas estão registrados e, um dia, pode-
rão garantir a nossa entrada no palácio celestial.

Para aqueles que confiam no Senhor, todas 
as circunstâncias arriscadas da vida são oportunida-

des para marcarmos a história e exaltarmos o nome 
de Deus. Quando a honra de Deus estiver em jogo, 

não se curve, não se renda e nem se intimide, por-
que, para aqueles que se entregam a Deus por com-

pleto, o fim é sempre melhor que o começo.
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Vários famosos, tanto jogadores de futebol como 
artistas da televisão, comemoram seus gols ou o relativo 

sucesso de suas carreiras gesticulando que escolheram 
colocar a Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Basta 

só observar uma partida de um time famoso ou da sele-
ção brasileira, bem como uma cerimônia do Oscar e será 

comum você ver jogadores, atores e diretores premiados 
apontando o dedo para o alto, como que dizendo: “Estou 

aqui porque escolhi colocar Deus em primeiro lugar, tudo 
isso agradeço a Ele”.

Assim como alguns jogadores, atores e diretores, 
nós também, geralmente, agimos de forma semelhante, 

às vezes até afirmando que temos conseguido colocar Deus 
em primeiro lugar, antes e depois de tudo, como que ten-

tando convencer a nós mesmos e aos outros que Deus tem 
sido a maior prioridade da nossa vida.

Quando lemos o texto bíblico de hoje fica muito 
claro que é isso que deve acontecer.  No entanto, ao con-
trário do que sempre pensamos e agimos, não somos 
nós quem colocamos a Deus em primeiro lugar, Ele já 
é o primeiro, sempre foi e sempre será. De acordo com 
a Palavra de Deus, de modo geral, não podemos colocar 
a Deus em primeiro lugar, pois esse já é o Seu lugar de 
direito, em todo o universo (Gênesis 1:1; João 1:1; João 
8:58; Apocalipse 1:8; 22:13). Porém, o grande problema 
é que, às vezes, relutamos em permitir que Ele ocupe o 
Seu lugar de direito em nossa vida.

O contexto de Mateus 6:33, citado por Jesus, 
não é apenas uma sugestão do filho de Deus. Na verda-
de, Ele está dando um mandamento para a humanida-
de. Jesus estava falando dos medos, temores e insegu-
ranças da vida. O remédio para tudo isso é Deus estar no 

centro, como o comandante que ocupa o primeiro lugar 
em nossa vida. Jesus não falou apenas de necessidades 
que podemos lutar para suprir, de coisas que estão fora 
do nosso controle ou até mesmo das circunstâncias so-
bre as quais não temos qualquer influência. O primeiro 
lugar já é de Deus, mas para estarmos em harmonia com 
essa verdade, precisamos reconhecer isso pessoalmente 
em nosso viver. Colocar Deus em primeiro lugar é reco-
nhecer Sua soberania e a nossa total dependência dEle.

Algo muito importante fica bastante claro no 
texto bíblico de hoje: Jesus não só ordena que devemos 
colocar Deus em primeiro lugar como também define 
quem é esse Deus que deve ser o primeiro em nossas 
vidas. Busque em primeiro lugar o Seu reino e a Sua 
justiça.
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Fica evidente que o reino pertence a Ele, 
pois é o soberano do Universo, o verdadeiro e único 

Rei Eterno, o proprietário de todas as coisas, o Se-
nhor da Justiça e que deseja estar em nossa vida 

antes de tudo e depois de tudo.

PAUSA PARA DISCUSSÃO

1. Por que você acha ser importante colocar 
Deus em primeiro lugar na vida? 

2. Para você, quem é esse Deus a quem so-
mos chamados a colocar como o primeiro?

3. De forma prática, o que realmente signi-
fica colocar Deus em primeiro lugar na vida?
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Uma pesquisa realizada por Ryan P. Burge, 
da Eastern Illinois University, envolvendo 9.500 

participantes, revelou que a maioria das pessoas 
que aceitam a Jesus, sinalizaram não terem passa-

do por mudanças significativas nos seus hábitos. A 
pesquisa também indicou que os dados recolhidos 

dos participantes não confirmaram a expectativa 
de um comprometimento maior, visto que 50% 

afirmaram não ter mudado seus hábitos. Apenas 
33% dos entrevistados disseram que “mudaram de 

vida”, ou seja, experimentaram, de fato, uma trans-
formação pessoal.

Lamentavelmente, é essa minoria que tem 
contribuído para o desenvolvimento da obra de Deus 
e também ajudado com suas contribuições para a 
transformação de outras pessoas, quer de perto ou de 
longe. A verdade é que Deus tem feito muito com as 
poucas contribuições que chegam nas salvas das nos-
sas igrejas. Isso lembra um fato registrado na Bíblia 
(Lucas 21:1-4), o qual foi presenciado, valorizado e 
destacado por Jesus, simplesmente porque o inciden-
te mostra o elevado princípio da fidelidade: por amor 
à causa.

Em certa ocasião, estava Jesus no pátio do 
templo, bem perto de onde os adoradores colocavam 
as suas contribuições, e atentamente observava os 
que depositavam as suas ofertas. Entre os ofertantes 

estavam aqueles que ofertavam com grande osten-
tação, os quais Jesus contemplava com tristeza. Num 
dado momento, Ele viu uma pobre viúva aproximar-se 
hesitante, pois não queria ser observada.

Mesmo retraída e sem querer adiantar-se, a 
pobre viúva anelava fazer qualquer coisa, por peque-
nina que fosse, pela causa que amava. Sua oferta era 
demasiado pequena, em comparação com as ofertas 
dos que a rodeavam; no entanto, era tudo quanto 
possuía. Apressadamente, ela depositou as suas duas 
moedinhas, e virou-se ligeiramente para se afastar 
daquele lugar. Mas ao fazê-lo, porém, seu olhar se 
cruzou com o olhar aprovador de Jesus.
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Intencionalmente, Jesus chamou 
os discípulos para perto de Si, e convidou-
-os a notar a condição daquela pobre e 
humilde viúva. Foi quando as palavras de 
louvor, proferidas por Jesus, soaram de for-
ma suave e penetrantemente aos ouvidos 
dela: “Verdadeiramente, vos digo que esta 
viúva pobre deu mais do que todos”. Ao 
ouvir essas palavras e que seu simples ato 
foi compreendido e apreciado pelo Mestre, 
lágrimas de alegria lhe encheram os olhos.

Devido à grande necessidade da-
quela viúva, muitos tê-la-iam aconselhado 
a guardar seu escasso recurso para o pró-
prio uso. Jesus não exaltou a humildade da 
viúva e nem a quantidade da sua oferta, 
mas simplesmente realçou o motivo que a 
levara a doar: ela cria que o serviço do tem-
plo era indicado por Deus, e estava ansiosa 
por fazer tudo que lhe era possível para sua 
manutenção. Ela fez o que pôde por amor a 
Deus e por interesse para com Sua obra, e, 
por isso, sua ação serve de monumento em 
sua memória, ao longo dos tempos, e será 
alegria na eternidade.

PAUSA PARA DISCUSSÃO

1. Ao seu ver, quais são as principais evidências de 
um coração transformado por Cristo? 

2. Você julga importante contribuir com a causa 
de Cristo? Como isso pode acontecer?

3. Qual deve ser a nossa principal motivação para 
contribuirmos com a causa de Cristo?
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A queda de Eva é uma demonstração clara dos 
três passos que cada um de nós damos quando caímos 

na cobiça e, consequentemente, na ganância: ver, que-
rer e pegar. Como todos os pecados, a cobiça começa no 

coração, se exterioriza por meio dos olhos e se concretiza 
mediante o contato. Ou seja, a cobiça tem início dentro 

de nós e, em seguida, desenvolve-se em nosso exterior, 
por meio da ganância. Foi exatamente o que aconteceu 

com Eva no Éden.

A cobiça se torna um pecado extremamente pe-
rigoso, por ser um pecado silencioso e capaz de passar por 

cima de qualquer princípio. Na verdade, ela é uma forma 
disfarçada de egoísmo. “Se o egoísmo é a forma predomi-

nante do pecado, a cobiça pode ser considerada a forma 
predominante do egoísmo” (Lição da Escola Sabatina, 1º 

trimestre de 2018).

O segundo perigo que nos rodeia constan-
temente é a ganância. Ela pode ser definida como 
querer fazer as coisas para mim e do meu jeito. A ga-
nância é um vírus que se prende ao seu hospedeiro e 
consome todas as suas virtudes, até que tudo o que 
resta é cada vez mais cobiça. Ela é um mal que deseja 
tudo: paixão, poder e bens.

Um pouco diferente da cobiça, a ganância 
fica em silêncio por um tempo, mas sai do anonimato 
quando extrapola o campo do querer e invade o cam-
po do tocar e pegar. Por conta dessa forma sorrateira 
e altamente prejudicial de agir, temos que adotar 
boas e fortes estratégias para lidarmos com a cobiça 
e a ganância.

 

PAUSA PARA DISCUSSÃO

1. Por que é importante reconhecermos que 
temos tendência à cobiça? 

2. Que cuidados você julga necessários para 
evitarmos esses três passos perigosos?

3. Ao seu ver, qual pode ser a pior consequên-
cia desses três passos perigosos?
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Poucas coisas podem cegar nossos olhos mais 
do que o engano das riquezas. A visão espiritual obs-
curecida coloca a salvação eterna em risco. Não basta 
manter Jesus à vista; devemos mantê-Lo em foco. A vi-
são dos cristãos torna-se míope quando seu foco está 
nos cuidados deste mundo, e não no caminho para o 
Céu. Somente por meio do domínio próprio, primei-
ro de nossos pensamentos e depois de nossas ações, 
poderemos nos proteger dos perigos das coisas que 
mencionamos. Realmente, precisamos da obra sobre-
natural do Espírito Santo em nossa vida se quisermos 
obter a vitória sobre esses enganos poderosos.

Assim sendo, a melhor estratégia contra o si-
lêncio do egoísmo e o barulho da ganância, é termos a 
consciência de que nada permanece para sempre, e as 
coisas do mundo não duram muito tempo. Como dis-
se Paulo: “Não atentando nós nas coisas que se veem, 
mas nas que se não veem; porque as que se veem são 
temporais, e as que se não veem são eternas” (2 Co-
ríntios 4:18).
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A Palavra de Deus orienta que Seu povo 
não deve se conformar “com este século”. No en-

tanto, o que tem ocorrido em grande escala, com 
muitas pessoas, é que depois de receberem bên-

çãos materiais, permitem que o desejo por riquezas 
e posses se torne mais importante e valioso do que 

as realidades espirituais. Isso mostra que pouquís-
simas pessoas, ricas ou pobres, estão fora do alcan-

ce do materialismo, inclusive os cristãos. Não existe 
problema nenhum em possuirmos bens materiais. 

O problema começa quando passamos a amar os 
nossos bens mais do que a Deus, que nos concede 

os bens.

Não há nada de errado em ser rico, nem mesmo 
em trabalhar com empenho para prosperar a fim de prover 
sustento e conforto para si e para a família. Mas, quando o 
dinheiro ou sua busca passam a abranger todas as coisas, 
caímos na armadilha do diabo e nos conformamos “com este 
século”. Podemos possuir bens materiais, só não podemos 
deixar que eles nos possuam.

Aqueles para quem o dinheiro, ou o desejo pelo di-
nheiro, torna-se uma realidade que consome todas as suas 
energias, devem, na verdade, calcular o custo. Quer sejamos 
ricos ou pobres, o desejo de possuir as coisas pode desviar a 
mente do que realmente importa e fazer com que nos con-
centremos no que é apenas temporal, fugaz e que resultará 
em morte eterna. O materialismo nos oferece uma identi-
dade semelhante às nossas posses. Em outras palavras, nós 
nos definimos com base no que possuímos e nos bens deste 

mundo que podemos comprar. O materialismo é uma forma 
de desordem de identidade. Isso significa que, para muitos 
de nós, nossa identidade se funde com nossos bens.

PAUSA PARA DISCUSSÃO

1. Em algum momento você já foi tentado a amar 
mais os bens, em vez de amar Aquele que nos con-
cede as bênçãos materiais? Como conseguiu ven-
cer?

2. Por que o amor ao dinheiro promove o excesso 
de confiança e uma postura de egocentrismo e pre-
sunção?

3. Ao seu ver, até que ponto a vitória sobre o egoís-
mo pode ajudar a vencer o materialismo?
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O materialismo incute nas pessoas que têm gran-
des posses um elevado e falso senso de importância. O 

materialismo não pode resistir ao domínio do Espírito 
Santo, quando nos entregamos a Deus e decidimos, por 

Sua graça, não deixar que o amor ao dinheiro governe 
nossa vida. Deus concede bênçãos materiais para nossa 

alegria e também para o desenvolvimento do nosso ca-
ráter. Quando as usamos para honrá-lo e ajudar aqueles 

que Ele criou, somos abençoados. Quando nos tornamos 
materialistas, perdemos essa bênção.

“Toda a verdadeira obediência vem do coração. 
Deste procedia também a de Cristo. E se consentirmos, Ele 

por tal forma Se identificará com os nossos pensamentos 
e ideais, dirigirá nosso coração e espírito em tanta confor-

midade com o Seu querer, que, obedecendo-Lhe, não es-
taremos senão seguindo nossos próprios impulsos” (Ellen 

White, O Desejado de Todas as Nações, p. 472).
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As marcas de um mordomo cristão são 
reflexos do amor de Cristo mediante nosso relacio-

namento com Ele. Quando vivemos e praticamos 
os traços de caráter de Jesus, revelamos nossas 

marcas. Nossa marca é Sua marca; nossa identi-
dade está associada à dEle. Assim sendo, devemos 

demonstrar que somos fiéis, leais, íntegros, obe-
dientes, confiáveis e amorosos. Deus foi e é tudo 

isso para nós, e é isso que faz da mordomia cristã 
um tema abrangente, profundo e determinante 

para a vida e caminhada cristã. Acima de tudo, Je-
sus, o Deus que veio até nós, é a demonstração de 

que podemos confiar completa e totalmente nEle.

São essas marcas que nos tornam verdadei-
ros mordomos, pois Deus nos avalia não com base no 
quanto falamos sobre elas, mas o quanto as praticamos 
no nosso dia a dia e, principalmente, como as exercita-
mos em relação a tudo que Ele nos confia, como nosso 
tempo, nossos talentos, nosso corpo e nossos recursos 
e bens. Essas marcas são o padrão divino para avaliar 
todos aqueles que entendem o propósito da existên-
cia humana e buscam retribuir tudo que recebem ou 
possuem, à altura da expectativa do céu. À luz do que 
aconteceu com Caim e Abel, precisamos ter em mente 
que toda adoração destituída dessas marcas não passa 
de rebeldia. Ambos vieram adorar a Deus, mas apenas 
no tipo de adoração de Abel percebemos as marcas 
principais de um mordomo.

De todas as marcas, a confiança é a palavra 
principal entre todas, pois se o mordomo não for con-
fiável, ele não pode ser mordomo. Para confiarmos em 
alguém é preciso conhecê-lo bem de perto e a fundo. 
No contexto da confiança, antes de emprestarmos di-
nheiro a alguém queremos primeiro saber se vamos 
recebê-lo de volta. Na vida real é assim: queremos sa-
ber algo sobre a pessoa para então confiar nela. E isso 
acontece nos aproximando, passando tempo e obser-
vando como tal pessoa se comporta. O mesmo acon-
tece em nosso relacionamento com Deus. Precisamos 
estar aptos para Ele confiar em nós.
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Temos evidências bíblicas e práticas sufi-
cientes para nos convencer de que podemos ver-
dadeiramente confiar em Deus. Só acreditar não é 
suficiente. Precisamos confiar em Deus e deixá-Lo 
fazer Sua obra em nós. Caso contrário não confia-
mos, não nos entregamos, e Deus não pode nos 
ajudar.

PAUSA PARA DISCUSSÃO

1. De todas as marcas principais apresen-
tadas, qual você julga ser a mais essencial 
para um verdadeiro mordomo e por quê?

2. Ao seu ver, qual das principais marcas 
resumem o nosso relacionamento com 
Deus?

3. Indique qual das principais marcas pre-
cisa ser reforçada em sua vida? Como você 
pensa em fazer isso?
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Ser um verdadeiro mordomo é prospe-
rar no cumprimento do chamado de Deus para 

ter uma vida piedosa. Ser piedoso significa 
refletir a perfeição em nossa própria esfera, 

revelando piedade com contentamento a cada 
dia em nossa maneira de viver e de lidar com 

os recursos que Deus nos confiou. Deus nos 
dá a capacidade de praticar um estilo de vida 

diferente de qualquer outro na Terra. Conse-
quentemente, essa prática e esse estilo de vida 

proporcionam benefícios pessoais, crescimento 
espiritual, oportunidades para influenciar e 

para realizar conquistas eternas.  

Não foi por acaso que Cristo dedicou a maior parte 
dos Seus ensinamentos a temas relacionados com a mordo-
mia cristã. Também não é um acidente que 17 das 36 pará-
bolas de Jesus tinham que ver com propriedade e posses. Se 
este é um assunto que está ligado às principais atividades e 
rotinas da nossa vida, precisamos aprender a viver de forma 
intencional em casa, no trabalho, no lazer e em todos os 
ambientes, influenciando a mente e o coração das pessoas 
que nos cercam.

Em sua essência, a mordomia cristã é Deus opor-
tunizando aos Seus filhos na Terra o modo de vida do Céu. 
Enfim, a vida de um verdadeiro mordomo é um reflexo da 
fé que ele já possui e não do que ainda terá. Isso mostra 

claramente que quando não praticamos a mordomia cristã, 
consequentemente estamos influenciando negativamente 
e prejudicando a eficiência da pregação do evangelho.

“Quando os seguidores de Cristo Lhe devolvem o 
que Lhe é devido, estão acumulando tesouro que lhes será 
entregue quando ouvirem as palavras: ‘Bem está, bom e fiel 
servo [...] entra no gozo do teu Senhor” (Ellen White, O De-
sejado de Todas as Nações, p. 366). Não somente por isso, 
mas também por isso, precisamos retornar à base de nossa 
fé, nossa confiança em Deus e em Sua Palavra, lembrando o 
que Deus prometeu: “Nem olhos viram, nem ouvidos ouvi-
ram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus 
tem preparado para aqueles que o amam” (1 Coríntios 2:9).
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Portanto, precisamos entender que “onde 
quer que haja vida na igreja, há aumento e crescimen-
to [...]. Ao dar do que recebe, aumenta sua capacidade 
de receber. [...] Desse dar e receber depende a vida e 
o crescimento da igreja. Aquele que recebe mas nunca 
dá, logo deixa de receber” (Ellen White, Conselhos So-
bre Mordomia, p. 21).

PAUSA PARA DISCUSSÃO

1. De acordo com a sua compreensão, a fideli-
dade a Deus deve ser exercida além do aspec-
to material e financeiro? 

2. Quais podem ser as principais consequên-
cias de não praticarmos a mordomia cristã?

3. Que pensamento vem a sua mente ao sa-
ber que Deus tem grandes recompensas para 
aqueles que Lhe são fiéis em todos os aspec-
tos?
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