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Quando William A. Spicer colocou Deus em primeiro lugar
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William A. Spicer colocou Deus em primeiro lugar ao
estabelecer a essência da Igreja Adventista. Como
seu exemplo pode nos ajudar a colocar Deus em
primeiro lugar hoje?
Spicer tinha apenas 22 anos quando navegou até a
Inglaterra para estabelecer a missão da igreja
naquele lugar. Ele retornou aos Estados Unidos para
servir como secretário de missões estrangeiras na
Associação Geral, buscando várias expansões e
garantindo um pedaço de terra no Zimbábue, onde
a Universidade Solusi opera hoje.
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Em 1898, o pastor Spicer foi chamado para ir à Índia.
Naquela época, ele era um dos únicos três ministros
adventistas ordenados em todo o sul da Ásia.
Ao retornar aos Estados Unidos em 1902, Spicer
tornou-se o secretário da Associação Geral. Uma das
principais responsabilidades da Secretaria era o
envio de missionários ao exterior: uma tarefa difícil e
que envolvia muita logística. Spicer desempenhou
esse papel durante 20 anos. Spicer criou a infraestrutura necessária para que a Igreja Adventista do
Sétimo Dia se expandisse.
Foi então que Deus o chamou para ser presidente da
Associação Geral, onde atuou durante oito anos.
Apesar das condições difíceis de viagem daquele
tempo, ele não voltou atrás no chamado recebido, e
viajou internacionalmente em quase todos os anos
de seu ministério.
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Às vezes, colocar Deus em primeiro lugar significa ter
que sacrificar muito do nosso conforto atual, mas é
um sacrifício que vale o esforço. A Igreja Adventista
do Sétimo Dia ainda envia e apoia centenas de
famílias missionárias, levando a mensagem adventista a cada tribo, idioma e grupo de pessoas. Spicer
criou esta infraestrutura para a missão, e você pode
ajudar a mantê-la por meio de seu dízimo e pacto. O
pacto é uma oferta regular e sistemática de devolver
uma determinada porcentagem de cada renda ou
aumento a Deus, como uma forma de reconhecimento pela Sua provisão.
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William A. Spicer colocou Deus em primeiro lugar,
ano após ano, ao longo de sua vida. Sua resiliência
nos inspira hoje. Jesus renunciou a tudo para nos
redimir, e Seu amor nos compele a colocar Seu reino
em primeiro lugar em nossa vida. Ao devolvermos
nosso dízimo e ofertas, que sejamos desafiados a
colocar Deus em primeiro lugar.
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