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Quando Sansão recusou colocar Deus em Primeiro Lugar
24 de Abril de 2021

AUDIO

Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O
que podemos aprender com Sansão, que se recusou
a colocar Deus em primeiro lugar?
Desde que nasceu, Sansão era um nazireu. Isso
significa que ele tinha um estilo de vida diferenciado.
Em primeiro lugar, ele não deveria beber vinho, suco
de uva ou qualquer bebida derivada da videira. Ele
não deveria tocar em cadáveres, e a prática mais
conhecida: os nazireus não deveriam cortar seus
cabelos.
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Em sua juventude, Sansão já era um rapaz forte e
desagradável. Quando atingiu a maioridade, Snsão
se apaixonou por uma jovem mulher filisteia. E
enquanto se aproximava dos vinhedos de Timna
para encontrar-se com ela, Sansão rasgou um leão
ao meio com as próprias mãos! Depois de alguns
dias, ele foi até a carcaça do leão, e de lá retirou um
enxame de abelhas com mel que havia crescido
dentro da carcaça (Juízes 14: 5-9) Você consegue
perceber como Sansão gostava de viver no limite
entre o certo e o errado? As instruções de Deus eram
claras: fique longe das videiras e dos cadáveres. Mas
em uma única passagem bíblica, ele desobedeceu
ambas as instruções.
Isso fez com que, mais tarde, fosse mais fácil para ele
permitir que seu cabelo fosse cortado, porque ele já
havia escolhido seguir um caminho de rebeldia.
Ninguém decide rejeitar a Deus do dia para a noite.
Sempre existe uma série de pequenas decisões
onde falhamos em colocar Deus em primeiro lugar.
Quando notamos que nossa força ainda não nos
deixou, nos convencemos de que ainda estamos no
caminho certo. Deus nos convida a colocá-lo em
primeiro lugar hoje, para que não nos tornemos
vítimas do inimigo, como Sansão foi.

VÍDEO

Imagens relacionadas ao texto
e animações.
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Quando Sansão percebeu que seu coração havia
sido corrompido espiritualmente, ele imediatamente clamou a Deus, e Ele o respondeu. Aliás, a
história Bíblia narra que todas as orações de Sansão
foram respondidas.

VÍDEO

Imagens relacionadas ao texto
e animações.

Deus será misericordioso conosco, assim como foi
com Sansão. Mesmo que não tenhamos sido fiéis
com nossos dízimos e ofertas no passado, sempre
podemos recomeçar.
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Sansão se recusou a colocar Deus em primeiro lugar.
As consequências foram terríveis para ele e para os
demais ao seu redor. O amor a Deus nos inspira a
colocar Seu Reino em primeiro lugar, enquanto o
exemplo de Sansão serve de aviso para nós. Enquanto devolvemos nossos dízimos e pacto, que sejamos
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

Imagens relacionadas ao texto
e animações.

