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Quando Pavel e Valentina Dmitrienko colocaram Deus em primeiro lugar
41 PT - 10 de outubro de 2021

O pastor Pavel e sua esposa Valentina decidiram 
colocar Deus em primeiro lugar mesmo em meio às 
di�culdades. Como seu exemplo pode nos ajudar a 
colocar Deus em primeiro lugar hoje?

O pastor Pavel e sua esposa Valentina eram 
responsáveis por servir uma pequena igreja, que �cava 
a quase 15 km de distância de sua casa. Era uma 
viagem arriscada e cansativa que os deixavam 
cansados e famintos, mas era impossível encontrar pão 
nas prateleiras das lojas em Sukhumi, capital da 
Geórgia, região separatista da Abkhazia.

Isso foi em 1993, durante um con�ito armado entre as 
forças georgianas e a Abkhaz, que resultou em uma 
grande escassez de alimentos. Havia poucas padarias 
que vendiam pão à noite, e por isso, toda vez que 
Valentina se arriscava a viajar, já não havia pão 
disponível

Um dia, após o culto de adoração, Maya – que 
frequentava a igreja – ofereceu pão à Valentina, mas ela 
recusou. Maya, com um coração generoso, insistiu e 
chorou. Então, Valentina dividiu o pão em dois, metade 
para ela e metade para Maya.

No caminho de volta para casa, eles encontraram uma 
senhora, muito magra e suja, implorando por comida, 
pois estava morrendo de fome. Valentina lembrou-se 
da alegria que Maya havia experimentado quando 
compartilhou o pão com ela. Será que eles teriam 
coragem de partilhar sua bênção também, mesmo em 
uma situação tão difícil?

Valentina então abriu sua bolsa e dividiu a metade do 
pão que eles tinham com a senhora, que o recebeu 
com lágrimas de alegria.
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Valentina e Pavel continuaram a caminho de casa 
com um sorriso de alegria no rosto. Essa pequena e 
única experiência foi maior do que sua fome. Às 
vezes, colocar Deus em primeiro lugar envolve 
compartilhar o que se tem com os outros, mesmo 
em meio à escassez de recursos.
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Animação de textoO pastor Pavel e Valentina colocaram Deus em 
primeiro lugar apesar das di�culdades. 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 desa�ados a 
colocar Deus em primeiro lugar.
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