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Ace e Roenna Sintos colocaram Deus em primeiro
lugar, apesar de seus medos e incertezas sobre o
futuro. Foi quando a transformação começou. Como
seu exemplo pode nos ajudar a colocar Deus em
primeiro lugar hoje?
Ace e Roenna tinham uma vida repleta de segurança e
conforto, pois tinham boas posições de trabalho como
funcionários do governo filipino, onde trabalhavam há
muitos anos. Até que, um dia, Roenna teve problemas
durante a gestação, e Ace não teve outra opção a não
ser renunciar seu trabalho para cuidar dela.
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À medida que o tempo passou, e o casal se recuperou
bem o suficiente para voltar ao trabalho, Roenna
decidiu retomar a sua carreira na área de educação.
Ace por outro lado, sentiu um chamado de Deus para
dedicar-se a propagar o evangelho com um ministério
de comunicação. O problema, no entanto, era que
nenhum destes novos empregos pagaria tão bem
quanto seus trabalhos anteriores.
Ace e Roenna estudaram todas as possibilidades, mas
a matemática parecia não fazer sentido. Se eles
decidissem mudar para as novas perspectivas de
trabalho, eles teriam que sacrificar a qualidade de vida
que tinham para seguir um caminho de incerteza e
muitos desafios financeiros, emocionais e espirituais.
Será que eles teriam coragem de colocar Deus em
primeiro lugar?
Felizmente, eles decidiram seguir a vontade de Deus e
dar um passo de fé. No início, foi tudo difícil como
esperado. Para piorar, Ace precisou investir em
tecnologia para melhorar seu ministério de
comunicação. A certeza de estarem cumprindo a
vontade de Deus era a sua principal motivação para
avançar, e eles adotaram um estilo de vida simples,
dedicando seus dons a Deus.
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Imagens relacionadas ao texto
e animação.

AUDIO

SC.

SC.

02

03

VÍDEO

Anos depois, a transformação do casal ainda é
visível. Ace e Roenna agora servem como
importantes líderes de evangelismo em período
integral, trabalhando para um projeto global da
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Embora sua
situação financeira seja muito melhor do que
quando trabalhavam para o governo filipino, eles
ainda levam um estilo de vida simples.

Imagens relacionadas ao texto
e animação.

Ace e Roenna Sintos colocaram Deus em primeiro
lugar, apesar de seus medos e incertezas sobre o
futuro. Sua coragem nos inspira hoje. Jesus
renunciou a tudo para nos redimir, e Seu amor nos
leva 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.

Animação de texto

