SCRIPT

Quando João colocou Deus em Primeiro Lugar
20 de Março de 2021
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Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil.
Neste vídeo vamos explorar como o exemplo de
João pode nos ajudar a colocar Deus em primeiro
lugar hoje.
João era o mais jovem de todos os discípulos. Ele
amava Jesus de todo o seu coração. Enquanto todos
os outros discípulos estavam dispersos, após a prisão
de Jesus, João ficou ao lado dele durante toda a
provação. Jesus honrou a sua fidelidade, dando-lhe a
missão de cuidar da mulher que mais se importou
com Jesus: Maria, sua mãe.
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Mas quando era mais jovem, João era bravo e
vingativo. Era difícil para ele sentir compaixão por
aqueles que rejeitavam Jesus. Uma vez, ele sugeriu a
Jesus que ele deveria descer do céu para destruir os
samaritanos o haviam rejeitado. Colocar Deus
primeiro na vida de João não era somente um
momento de
coragem. Em vez disso, foi um compromisso duradouro de amar como Jesus amou.
Colocar Deus em primeiro lugar para João, significava dar a Jesus o seu temperamento como uma
oferta valiosa. E o sacrifício de si mesmo aos pés de
Jesus levou João a satisfazer-Lhe todos os seus
outros desejos.
Depois que Jesus voltou para o céu, João permaneceu fiel até sua morte, cerca de 70 anos depois. As
cartas dele para as igrejas fornecem uma visão ainda
maior sobre sua conversão. Aqui estão suas próprias
palavras: “ Amados, amemo-nos uns aos outros,
porque o amor procede de Deus ”.
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Ele também disse: “Não ameis o mundo nem as
coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo,
o amor do Pai não está nele; porque tudo que há no
mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência
dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai,
mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem
como a sua concupiscência; aquele, porém, que faz a
vontade de Deus permanece eternamente.”
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Às vezes, ficamos desapontados por ainda não
conseguirmos controlar nosso temperamento ou
superar nossas paixões mundanas. Mas João passou
por uma transformação profunda ao longo da vida,
colocando Deus em primeiro lugar todos os dias.
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João colocou a Deus em primeiro lugar, e seu
exemplo nos inspira a fazer o mesmo. Conforme
devolvemos o dízimo e o pacto, que sejamos
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

Text animation.

