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AUDIO
Josiah e Denise decidiram colocar Deus em primeiro lugar
apesar de seu medo e incerteza sobre o futuro. Foi quando sua
transformação começou. Como seu exemplo pode nos ajudar
a colocar Deus em primeiro lugar hoje?
Josiah e Denise eram profissionais renomados em sua área.
Eles decidiram participar da obra de Deus, investindo suas
economias na construção de uma Igreja Adventista do Sétimo
Dia. Foi aí que as coisas começaram a dar errado para eles.
Os negócios começaram a cair, deixando-os basicamente sem
opções para avançar. Mas apesar das circunstâncias e do risco
de perder tudo, o casal colocou Deus em primeiro lugar e
continuou a investir no edifício da igreja. Seus amigos inclusive
os chamaram de loucos, mas eles estavam convictos de sua
decisão.
SC.

01

Tendemos a acreditar que as coisas sempre vão bem quando
colocamos Deus em primeiro lugar e que estamos sempre
protegidos das adversidades. Porém, na realidade, colocar Deus
em primeiro lugar é reconhecer que Deus está no controle,
moldando nossas vidas através dos bons e maus momentos.
Entender isso é vital para que permitamos que o Espírito Santo
trabalhe em nós e nos mantenha fiéis em tempos de
adversidade e incerteza.
Josiah e Denise visitavam frequentemente o local de
construção da igreja e passavam inúmeras horas lá enquanto
os obreiros trabalhavam. Mesmo com todos os seus receios e
preocupações, eles sentiam uma paz inexplicável que os
tranquilizava com a certeza de que haviam tomado a decisão
certa, independentemente das consequências.
A situação estava se tornando cada vez mais complicada, e sua
posição ficou insustentável. O banco tinha uma data marcada
para confiscar seu carro e sua casa, o que os deixaria sem ter
para onde ir. Até que ponto Deus permitiria que essa situação
continuasse?
Três dias antes de o banco confiscar seus bens, Deus interveio.
Josiah recebeu um chamado para atender a um grande
contrato, que forneceria recursos suficientes para seguir em
frente.
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O edifício da igreja foi finalizado, e as pessoas agora
podem adorar a Deus todas as semanas. Os
negócios de Josiah e Denise estão crescendo
novamente, e suas preocupações financeiras
ficaram no passado. O casal continua patrocinando e
apoiando outros projetos para a causa do Senhor.
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Ellen White escreveu sobre isso: “Que tal, se alguém
ficar pobre por empregar seus meios na obra? Cristo,
por amor de vós Se fez pobre; mas vós estais
segurando para vós mesmos riquezas eternas, um
tesouro no Céu que não falha. Vossos bens estão
muito mais seguros do que se tivessem sido
depositados no banco, ou investidos em casas e
terrenos. Estão guardados em sacos que não
envelhecem. Nenhum ladrão, deles se pode
aproximar, fogo algum os pode consumir. [...]
” (Conselhos sobre Mordomia, p. 41)
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Josiah e Denise colocaram Deus em primeiro lugar.
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 o pacto, que sejamos
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.
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