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Quando Lee Young Chan colocou Deus em primeiro lugar
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AUDIO
Lee Young Chan decidiu colocar Deus em primeiro lugar
em sua vida. Como seu exemplo pode nos ajudar a
colocar Deus em primeiro lugar hoje?
Aos 17 anos de idade, Lee entregou sua vida a Jesus e foi
batizado na Coreia do Sul. Mas levou alguns anos até que
ele compreendesse plenamente o poder transformador
de ser um fiel dizimista. Após graduar-se na faculdade, ele
decidiu colocar Deus em primeiro lugar, recusando
muitas oportunidades de trabalho, a fim de guardar o
sábado. Eventualmente, ele encontrou trabalho como
entregador.
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Lee estava confiante de que Deus iria prover tudo o que
ele necessitasse. Sua certeza não foi motivada por uma
barganha na qual ele esperaria que Deus o abençoasse
apenas se ele continuasse fiel. Ao invés disso, Lee
acreditava que deveria ser fiel com seus dízimos e ofertas
precisamente porque Deus já o havia abençoado com os
recursos que tinha. Colocar Deus em primeiro lugar com
os dízimos e ofertas era uma forma de reconhecimento
pela providência e bênçãos de Deus.
Quando Lee decidiu constituir uma família, Deus o
abençoou com uma casa confortável e um carro que ele
agora poderia usar para o ministério da igreja. Lee atribui
todas essas bênçãos à oração sincera.
Como no caso de Jó, nem sempre entendemos todas as
variáveis e desenvolvimentos do Grande Conflito. Mas é
claro que o Senhor desenvolve um relacionamento com
aqueles que mantêm Seu pacto com Ele,
independentemente de serem ou não bem sucedidos
para os padrões humanos.
A história de Lee é um lembrete de que ainda podemos
seguir o exemplo do profeta Daniel no mundo moderno,
colocando Deus em primeiro lugar na juventude e
permanecendo fiel a esse compromisso.
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Imagens relacionadas ao texto
e animação.
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Ellen White fala sobre as vantagens de tal
compromisso desta forma: "O ouro e a prata
pertencem ao Senhor; e Ele os poderia fazer chover
do Céu, se o quisesse. Mas em vez disso fez Ele do
homem o Seu mordomo, confiando-lhe recursos
não para que fossem acumulados, mas usados em
benefício de outros. Deste modo torna o homem o
meio pelo qual distribui Suas bênçãos na Terra. Deus
planejou o sistema de beneficência, a fim de que o
homem se pudesse tornar como seu Criador: de
índole benevolente e abnegada, e ser finalmente
co-participante de Cristo, da eterna, gloriosa
recompensa" (Conselhos sobre Mordomia, p. 15).

Imagens relacionadas ao texto
e animação.

Mesmo depois de adulto, Lee colocou Deus em
primeiro lugar. Sua determinação 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

