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Quando José Bates colocou Deus em primeiro lugar
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AUDIO

José Bates foi considerado louco quando escolheu
colocar Deus em primeiro lugar. Mas ele não desistiu.
Como seu exemplo pode nos ajudar a colocar Deus
em primeiro lugar hoje?
Bates era um capitão aposentado da marinha
quando escutou pela primeira vez a mensagem de
Guilherme Miller sobre a Segunda Vinda de Jesus.
Ele estava convicto de que era verdade. Bates era o
tipo de homem que priorizava Deus em tudo o que
fazia, então ele doou sua energia, dinheiro e até
vendeu sua casa para ajudar a espalhar as boas
novas da Segunda Vinda.
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Mesmo quando o que ele esperava não aconteceu,
Bates não desistiu. O ano de 1843 passou e Cristo
não voltou. O Grande Desapontamento de 1844
abalou a fé de Bates e de outros milleritas. Eles foram
ridicularizados e tiveram que reconstruir suas vidas
na pobreza absoluta, pois tudo que eles tinham
havia sido sacrificado pela causa.
Certo dia, Bates não tinha nada para comer em casa.
Ele fez uma súplica a Deus, prometendo permanecer
fiel não importando o que acontecesse. No mesmo
dia, ele recebeu um envelope com dinheiro suficiente para sustentá-lo. Deus tocou no coração de
alguém, para enviar o dinheiro no dia em que Bates
mais precisava.
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VÍDEO

Ao continuar estudando a Bíblia com amigos, Bates
descobriu a verdade do sábado, e compartilhou
com seus irmãos na fé, Ellen e Tiago White. Este
pequeno grupo de líderes logo fundou a Igreja
Adventista do Sétimo Dia, que hoje é um movimento mundial.

Imagens relacionadas ao texto
e animação.

José Bates colocou Deus em primeiro lugar, até
mesmo quando zombaram dele. Sua coragem nos
inspira hoje. Jesus renunciou a tudo para nos redimir,
e Seu amor nos compele a colocar Seu reino no
primeiro lugar de nossas vidas. Ao devolvermos
nossos dízimos e ofertas regulares, que sejamos
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

Animação de texto

