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Quando Brenton Jackson colocou Deus em primeiro lugar
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AUDIO

Brenton Jackson decidiu colocar Deus em primeiro
lugar em sua vida. Como seu exemplo pode nos ajudar
a colocar Deus em primeiro lugar hoje?
Brenton nasceu na Nova Zelândia em um lar
adventista, onde aprendeu sobre Jesus e o amor de
Deus por ele. Tudo estava indo bem, até que seus pais
se divorciaram quando ele tinha 13 anos de idade.
Essa experiência foi tão chocante para Brenton que ele
decidiu se afastar da igreja, vivendo muitos anos sem
nenhuma conexão com o cristianismo.
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As coisas começaram a mudar novamente quando ele
se viu desempregado, a ponto de ficar desabrigado e
com apenas 200 dólares no bolso. "Como cheguei a
esse ponto?", ele se perguntou.
Em seu momento mais terrível, Brenton lembrou-se do
amor de Deus que ele experimentou quando criança.
Ele se lembrou do sacrifício que seus pais faziam para
colocar Deus em primeiro lugar com todos os seus
recursos. Percebendo que nunca havia faltado nada
em sua casa, Brenton tomou uma decisão que mudou
sua vida.
Brenton confiou seu futuro a Deus, oferecendo seus
últimos 200 dólares em uma Igreja Adventista local.
Assim como fez a viúva pobre nos tempos bíblicos,
certamente Jesus viu que Brenton havia ofertado tudo
o que possuía.
O que aconteceu na sequência, foi que todas as suas
necessidades foram miraculosamente sanadas, e
continuam a ser até hoje. Brenton é agora um devoto
discípulo, que coloca Deus em primeiro lugar em tudo
o que faz, reconhecendo que tudo o que ele tem vem
de Deus.
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Imagens relacionadas ao texto
e animação.
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Ellen White nos lembra que: “O Senhor não precisa
de nossas ofertas. Não O podemos enriquecer com
as nossas dádivas. Diz o salmista: ‘Tudo vem de Ti, e
da Tua mão To damos’ (1 Crônicas 29:14). No entanto
Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de
Suas misericórdias pelos esforços abnegados para
passá-las a outros. É essa a única maneira em que
nos é possível” (Conselhos sobre Mordomia, p. 18).

Imagens relacionadas ao texto
e animação.

Mesmo depois de adulto, Brenton 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

