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Quando Noé colocou Deus em Primeiro Lugar
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AUDIO

Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil.
Neste vídeo vamos explorar como o exemplo de
Noé pode nos ajudar a colocar Deus em primeiro
lugar hoje.
Você consegue imaginar viver em uma cidade onde
somente você e sua família se importam com Deus?
Bem, essa era a vida de Noé. As pessoas não apenas
não se importavam com Deus. Elas não se importavam um com o próximo também. A situação ficou
tão crítica que se eles continuassem agindo daquela
forma, toda a raça humana seria destruída.
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Foi nesse momento que Deus interveio para salvar o
mundo pela primeira vez.
O mundo acabaria, pelo menos da forma que era
antes. Noé foi orientado a colocar Deus em primeiro
lugar, e dedicar os próximos cem anos de sua vida
para construir uma arca, e clamar que todos se
arrependessem e mudassem seus caminhos. Noé e
sua família acabaram ficando sozinhos nessa empreitada. Era o seu "tempo do fim" e, embora o projeto
de Deus exigisse muitos recursos e parecesse
Loucura, sua família colocava Deus em primeiro
lugar, investindo tudo o que tinha naquela arca! Eles
perceberam que não seriam capazes de manter os
seus bens materiais de qualquer maneira.
Noé foi zombado e ridicularizado pelas próprias
pessoas que ele foi instruído a avisar. Mas ele não
desistiu. Ele estava pregando e construindo a arca
para salvar tantos quanto fosse possível! Todos os
dias. Noé colocou Deus primeiro e seguiu as
instruções que ele recebeu.
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O dilúvio veio, e a arca salvou Noé e seu família da
destruição. A humanidade foi salva, e Noé recebeu
sua casade volta. Aliás, uma maior!
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Em nosso "tempo do fim", podemos estar sendo
tentados a colocar nossos próprios projetos e
prioridades primeiro. Talvez você seja um administrador de muitos recursos. Ou talvez você esteja lutando constantemente para sobreviver.
Como Noé, todos nós somos desafiados todos os
dias, a cada semana, todo mês, para colocar o reino
de Deus em primeiro lugar. Em pouco tempo,
também seremos incapazes de manter nossos bens.
Tudo estará perdido de qualquer maneira. Mas
aqueles que colocarem Deus primeiro verão os
resultados de seus esforços com cada pessoa que
será salva. Deus também prometeu que todas as
outras coisas serão acrescentadas. E Deus sempre
cumpre Suas promessas.
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Noé colocou a Deus em primeiro lugar com cada
tábua e prego utilizado para a construção da arca, 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.

