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Quando os filhos de Eli se recusaram a colocar Deus em Primeiro Lugar
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AUDIO

Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O
que podemos aprender com os filhos de Eli, que se
recusaram a colocar Deus em primeiro lugar?
Eli era um sumo sacerdote e um grande homem.
Durante o tempo dos juízes, as pessoas vinham de
todos os lugares para adorar a Deus. Eli estava
sempre pronto para proteger o tabernáculo e liderar
os momentos de adoração.

SC.

01

Mas Eli estava tão focado no povo de Israel que não
prestou suficiente atenção em seus filhos. Deus já
havia impressionado Eli sobre a importância de
ensinar seus filhos a colocarem Deus em primeiro
lugar. Mas ele se recusou a discipliná-los e educá-los.
Os resultados foram terríveis.
Os filhos de Eli se tornaram sacerdotes que rejeitavam o princípio de colocar Deus em primeiro lugar.
Eles não tinham respeito pelas ofertas trazidas ao
tabernáculo pelos israelitas fiéis. De fato, a Bíblia diz:
“Era, pois, mui grande o pecado destes moços
perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a
oferta do Senhor” (1 Samuel 2:17).
Tratar as ofertas do Senhor com desprezo mostrou que os filhos de Eli não tinham respeito nem
reverência para o Deus a quem o povo estava
ofertando. Na realidade, os verdadeiros adoradores de Deus O têm em mente como o destino
final para seus dízimos e ofertas.
Deus não relevou a atitude deles e, eventualmente,
os dois filhos de Eli acabaram sendo mortos pelos
filisteus. Eli morreu no mesmo dia por colapsar e
desmaiar logo após ouvir a notícia sobre a captura
da Arca da Aliança.
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Animação e texto.
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Às vezes não damos nosso dízimo e ofertas ao
respeito e reverência que eles merecem. Ambos
deviam reiterar a nossa conexão e respeito pelo
nosso Criador.

Animação e texto.

Os filhos de Eli se recusaram a colocar Deus em
primeiro lugar. As consequências foram terríveis para
eles e para os demais ao seu redor. O amor a Deus
nos inspira a colocar Seu Reino em primeiro lugar,
enquanto o exemplo dos filhos de Eli serve de aviso
para nós. Enquanto devolvemos nossos dízimos e
pacto, que sejamos desafiados a colocar Deus em
primeiro lugar.

Animação e texto.
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