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AUDIO

Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil.
O que podemos aprender com Judas, que se
recusou a colocar Deus em primeiro lugar?
Os outros discípulos acreditavam que Judas era
perfeito. Ele era inteligente e muito competente. Ele
também acreditava que Jesus era o Messias
prometido. Porém, Judas queria seguir Jesus de
perto para, futuramente, obter uma alta posição em
Seu reino. Então, Judas começou a se colocar em
primeiro lugar.
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Sobre Judas, Ellen White nos lembra que "...ao passo
que aceitava a posição de ministro de Cristo, não se
colocou no divino molde. Achava que podia reter
seus próprios juízos e opiniões, e cultivou a
disposição de criticar e acusar” (DTN 504.4).
Olhando para os outros discípulos, segundo Ellen
White, ele acreditava que "A igreja nunca prosperaria
tendo como guias homens de vistas assim curtas...
Era, em sua própria estima, uma honra para a causa,
e como tal se apresentava sempre” (DTN 505.1). Mas
Judas não sabia que Satanás o estava levando a se
colocar em primeiro lugar ao desprezar os outros
servos de Jesus!
Como Judas era o encarregado do dinheiro do
ministério de Jesus, ele começou a se sentir no
direito de ficar com parte do dinheiro que estava
destinado aos pobres e necessitados. Afinal, ele
pensou que merecia, por estar trabalhando e
honrando o grupo com sua presença!
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Imagens relacionadas ao texto
e animações.
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Interpretando a mansidão e dependência de Jesus
no Pai Celestial como uma fraqueza, Judas começou
a duvidar da origem e missão de Jesus. Mas ele não
se opôs abertamente até o momento em que Jesus
reprovou a sua disposição cobiçosa, após Maria ter
ungido o Salvador. Seu “orgulho ferido e desejo de
vingança” (DTN 507.3) o levaram a fazer o que ele fez
com Jesus.
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Como Judas, mesmo trabalhando tão perto de
Jesus, pôde recusar-se a colocar Deus em primeiro
lugar, se entregando à ganância e ao egoísmo? Ellen
White diz que “...será essa a experiência de todo
aquele que persistir em contemporizar com o
pecado…” (DTN 507.3).
O dízimo e o pacto também pertencem a Deus. Toda
vez que alguém utiliza o que pertence a Deus
segundo o seu próprio critério ou para benefício
pessoal, está perpetuando a atitude de Judas.
Deus está nos convidando a colocarmos Seu reino
em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Nosso
dinheiro somente será abençoado por Deus quando
permitirmos que Jesus derrote o egoísmo em
nossos corações.
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Judas se recusou a colocar Deus em primeiro lugar.
As consequências foram terríveis para ele e para as
pessoas ao seu redor. O amor a Deus nos inspira a
colocar Seu reino em primeiro lugar, enquanto o
exemplo de Judas serve de aviso para nós hoje.
Enquanto devolvemos nossos dízimos e o pacto,
que sejamos desafiados a colocar Deus em primeiro
lugar.

Imagens relacionadas ao texto
e animações.

