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Quando Sara colocou Deus em primeiro lugar
44 PT - 31 de outubro de 2021

Sara decidiu colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. 
Como seu exemplo pode nos ajudar a colocar Deus em 
primeiro lugar hoje?

Quando seu marido a deixou, Sara sabia que ela teria que 
encontrar uma forma de se sustentar. Não sabendo por 
onde começar, Sara orou pedindo por orientação. Deus a 
impressionou a compartilhar Sua Palavra com as pessoas 
que viviam ao seu redor, na Índia. Como a Índia não é um 
país cristão, esta não foi uma tarefa fácil.

Ela começou a fazer visitas aos seus vizinhos. "Eu orava 
pelos doentes, e eles �cavam bem", disse ela. "Eu orava 
por aqueles que tinham espíritos malignos, e os espíritos 
iam embora. Eu orava por aqueles que não podiam ter 
�lhos, e eles conseguiam começar uma família".

Apesar de seu sucesso em ministrar à sua comunidade, 
Sara ainda não tinha uma fonte de renda. Ela não sabia 
como enfrentar este desa�o, mas resolveu colocar Deus 
em primeiro lugar, tendo fé que Ele iria prover todas as 
suas necessidades.

Um dia, Sara visitou uma família conhecida. Eles estavam 
em meio à adoração de seu deus, e a convidaram a 
juntar-se a eles, mas Sara recusou educadamente. Muito 
brava, a �lha do casal mergulhou a mão de Sara em um 
pote de óleo fervente. "Eu orei", disse Sara, "e quando eu 
retirei minha mão do óleo, ela não havia sido queimada".

No dia seguinte, o pai da jovem mulher chamou Sara 
para pedir desculpas pelo comportamento de sua �lha. 
Ele então perguntou se ela poderia orar por eles. Sara 
�cou feliz pelo convite e pela oportunidade de poder orar 
por essa família.

"Agora eles mudaram", diz Sara. "Eles aceitaram a Deus e 
O adoram junto conosco em nossa igreja". Cinco famílias 
testemunharam Sara se livrar de potenciais lesões graves. 
Eles �caram maravilhados e também pediram que ela 
orasse com eles.
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Hoje Sara trabalha como uma pioneira da missão 
apoiada pelas ofertas dos adventistas do sétimo dia 
ao redor do mundo. Seu ministério está levando 
muitas pessoas a Jesus e Sua misericordiosa graça 
salvadora.02SC.

Animação de textoSara decidiu colocar Deus em primeiro lugar, mesmo 
nos momentos difíceis. 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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