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Quando Adão e Eva recusaram colocar a Deus em Primeiro Lugar
10 de Abril de 2021

AUDIO

Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil.
O que podemos aprender com Adão e Eva, que se
recusaram a colocar Deus primeiro no momento
mais decisivo de suas vidas?
Adão e Eva tinham tudo. Uma bela casa, um
trabalho significativo. Eles se amavam, e eles
comiam do bom e do melhor. Literalmente! Eles
experimentaram a paz do nascer do sol ao pôr do
sol, não somente por não terem problemas, mas
através da paz de Deus - Shalom, que é a harmonia
absoluta de tudo.
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Eles vivenciaram a hierarquia suprema do nosso
planeta. Deus está acima de tudo. Ele está no
comando. Como Criador, Ele também é o Proprietário. Os seres humanos ficam lado a lado, administrando, ordenando e subjugando a terra sob essa
hierarquia. Mas eles não são donos da Terra.
Enquanto Adão e Eva viveram sob esta realidade,
tudo foi perfeito. Mas um dia, eles decidiram se
rebelar contra essa hierarquia e comeram o fruto.
Fazendo isso, eles estavam usando as prerrogativas
de Deus, o Proprietário. Quando você é apenas um
gerente, você não pode se passar por proprietário
para utilizar os recursos conforme o seu critério.
A experiência deles nos mostra que Deus é Deus, e
nós não! E o princípio representado pela árvore do
conhecimento do bem e do mal ainda nos ensina
lições importantes: há restrições que foram estabelecidas pelo Proprietário, e que são lembretes úteis de
Sua autoridade.
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Deus separou um dia especial da semana, assim
como uma proporção de nossa renda - dízimos e
ofertas - para uso sagrado. Assim como o fruto da
árvore do bem e do mal, o sábado e nossos dízimos
devem permanecer intactos . À primeira vista,
respeitar as exclusividades de Deus pode parecer
uma perda.
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Mas na realidade elas são apenas lembretes, não
somente de Sua autoridade e propriedade, mas
também de um convite para confiarmos na capacidade amável de Deus para ser nosso Provedor.
Adão e Eva se colocaram em primeiro lugar, desconsiderando a vontade exclusiva de Deus. E isso trouxe
consequências terríveis: Eles não perderam apenas
Shalom, mas também o seu próprio lugar no jardim.
Adulterar as exclusividades de Deus - o Sábado,
dízimo ou pacto - pode levar a uma perda de noção
de quem Ele é, além de expressar o desejo de ocupar
um lugar que pertence a ele. Adão e Eva deixaram o
jardim naquele dia, esperando pela salvação que
Deus lhes prometeu.
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Adão e Eva se recusaram a colocar Deus em primeiro
lugar. As consequências foram terríveis para eles e
para os demais ao seu redor. O amor de Deus nos
inspira a colocar Seu Reino em primeiro lugar,
enquanto o exemplo de Adão e Eva é um aviso para
nós. À medida que devolvemos nosso dízimo e
pacto, que sejamos desafiados a colocar Deus em
primeiro lugar.

Imagens relacionadas ao texto
e animações.

