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Quando Abram La Rue colocou Deus em primeiro lugar
35 PT - 28 de agosto de 2021

AUDIO

Abram La Rue colocou Deus em primeiro lugar,
mesmo quando outros pensaram que ele estava
muito velho para ser um missionário. Como seu
exemplo pode nos ajudar a colocar Deus em
primeiro lugar hoje?
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Em 1883, na Califórnia, existia um lenhador e pastor
de ovelhas de 65 anos de idade, chamado Abram La
Rue. Ele tinha a ambição de levar o evangelho à
China. Ao escrever para a Associação Geral, obteve a
resposta de que já estava velho e que não havia
dinheiro para mandá-lo até lá. Ainda determinado a
ir, La Rue negociou sua ida com um navio, para
levá-lo até Hong Kong para trabalhar. Ao chegar lá,
em 1888, ele trabalhou como colportor durante os
14 anos seguintes.
De 1888 a 1902, Padre La Rue, como era chamado,
ficou sozinho. Em 2 de fevereiro de 1902, o irmão e a
irmã J. N. Anderson e Srta. Ida Thompson chegaram
para ajudá-lo. Logo depois, nove pessoas foram
batizadas, após serem conduzidas à verdade pelos
esforços de La Rue. Agora a Verdade poderia ser
levada ao restante do continente chinês.
La Rue era um fiel seguidor de Cristo, dedicado à
oração e devoção. Sempre paciente, simpático e
constante. O trabalho autônomo realizado por 14
anos em terras distantes, comprovou sua resistência
para trabalhar como pioneiro. Apesar das dificuldades, La Rue colocou Deus em primeiro lugar.
Pouco antes de morrer, ele destinou a maior parte
do pouco dinheiro que tinha, para a missão na
China.
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Imagens relacionadas ao texto
e animação.
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Abram La Rue foi sepultado em Hong Kong, onde
trabalhou durante 15 anos. Apesar de não ter
conseguido ir até a China como um missionário, seu
trabalho pioneiro desempenhou um papel importante no estabelecimento das bases para a entrada
da Igreja Adventista neste grande território do
Oriente.

Imagens relacionadas ao texto
e animação.

Abram La Rue colocou Deus em primeiro lugar,
mesmo quando não acreditaram em seu potencial.
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

