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Quando Jesus colocou a Deus em Primeiro Lugar
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AUDIO

Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil.
Neste vídeo vamos explorar o que podemos aprender com Jesus para nos ajudar a colocamos Deus em
primeiro lugar em nossas vidas hoje.
Quando um novo ano se inicia, nós sempre esperamos que as coisas sejam diferentes e que os dias por
vir sejam melhores do que os que passaram. Da
mesma forma que estamos começando um novo
ano, Jesus também estava começando uma nova
fase em seu ministério, quando ele tinha 30 anos de
idade.
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O que aconteceu a seguir foi muito estranho - mas
irá ajudar-nos a iniciar esse novo ano!
Depois de ser batizado no rio Jordão, “Jesus foi
levado pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo
diabo” (Mateus 4:1). Satanás estava somente aguardando pela oportunidade de tentar enganar Jesus,
como fez com Adão e Eva. Afinal, se ele convencesse
Jesus a colocar a si mesmo em primeiro lugar,
conseguiria que toda a sua luta fosse em vão.
Satanás começou com comida. Sim, comida!
Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites,
Jesus estava com muita fome (Mateus 4:2). Por que
não comer se o ato de comer, por si só, não tem
nada de errado? Satanás estava tentando a Jesus
para que ele saciasse suas necessidades físicas
primeiro, para fazê-lo duvidar de que o Pai proveria.
Mas Jesus sabia que a verdadeira sabedoria não
tinha somente a ver com a escolha entre o bem e o
mal, mas também com a melhor escolha entre duas
coisas boas! E Jesus colocou a Deus em primeiro
lugar!

VÍDEO

Images related to text
and animation.

AUDIO

Então o diabo o levou ao templo. Dessa vez, Jesus foi
tentado a colocar Seus sentidos em primeiro lugar.
Será que ele confiaria completamente nas promessas de proteção de Deus ou esperaria constantemente por evidências visíveis? Jesus, novamente,
decidiu confiar exclusivamente em Sua palavra, e
colocou a Deus em primeiro lugar.
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Finalmente, o diabo apresentou a própria missão
que Jesus veio cumprir - e lhe ofereceu um caminho
mais fácil - para evitar a coroa de espinhos enquanto
procurava a coroa de glória. Esta terceira tentação é
significa pegar atalhos em vez de negar a si mesmo
para colocar Deus em primeiro lugar.
Ao longo deste ano, você será tentado, não apenas
colocar suas necessidades físicas e sentidos em
primeiro lugar, mas também a pegar atalhos. Mas
podemos aprender com Jesus que o sacrifício
sempre precede a alegria e conduz a ela. Se nós
confiarmos nEle e colocarmos a Deus em primeiro
lugar, Ele promete prover todas as nossas necessidades, em Cristo Jesus (Mateus 6:33; Filipenses 4:19).
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Esta é a sua primeira oportunidade do ano para
colocar Deus em primeiro lugar com o seu dízimo e
pacto. Jesus 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 a Deus em primeiro lugar.

Text animation.

