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Quando Daniel colocou Deus em primeiro lugar
20 de Fevereiro de 2021

AUDIO

Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil.
Como o exemplo de Daniel pode nos ajudar a
colocar Deus no primeiro lugar de nossas vidas hoje?
Daniel era apenas um rapaz quando foi levado
cativo para a Babilônia, a capital do maior império
que o mundo já viu. O Rei Nabucodonosor sempre
levava cativos os melhores e mais brilhantes jovens
das muitas nações que conquistou.
Ele então lhes ensinaria a ciência e a religião
babilônicas, consciente de que que eles poderiam
contribuir significativamente para a expansão de seu
reino.
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Dez mil jovens foram levados juntamente com
Daniel e destes, somente os melhores dos melhores
foram enviados ao palácio: Daniel, Sadraque,
Mesaque e Abede-Nego foram alguns deles.
O primeiro teste que receberam foi com comida. Na
verdade, desde a época do Éden, o povo de Deus foi
testado com comida. A comida tem sido uma
representação de qualquer devoção a Deus ou
rejeição de Sua palavra. Mas no caso deles, colocar
Deus em primeiro lugar poderia ter custado a todos
eles os privilégios que lhes haviam sido concedidos ou pior, eles poderiam perder suas próprias vidas. No
entanto, esses jovens decidiram colocar Deus em
primeiro lugar, não importando o que acontecesse.
Eles não poderia ser forçados ou subornados para
fazer o contrário.
A fidelidade que tiveram com suas dietas não só lhes
deu força física superior, mas mais importante: lhes
deu maior discernimento mental e espiritual. Então
não foi não por acaso que eles se tornaram os
melhores alunos na “universidade” da Babilônia!
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Mais tarde, Daniel seria colocado como o
responsável por todos os outros cientistas, enquanto
seus três amigos acabariam tornando-se os principais líderes da capital da Babilônia. E tudo isso
porque eles decidiram colocar Deus em primeiro
lugar.
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Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dispostos
a serem queimados vivos em vez de transigir. Eles
disseram:
“Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a
quem nós servimos é capaz de nos livrar dela e nos
devolver com vida... Mas mesmo que ele não o faça,
queremos que você saiba, Vossa Majestade, que não
serviremos aos seus deuses e nem adoraremos a
imagem de ouro que você ergueu. ”
Quando ficou mais velho, Daniel preferiu ser jogado
em uma cova de leões do que parar com suas
orações matinais. Mas Deus interveio novamente e
Daniel viveu para adorá-lo e se tornou o primeiro
ministro da Babilônia.
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Daniel colocou Deus em primeiro lugar e seu
exemplo nos inspira a fazer o mesmo. Enquanto os
diáconos coletam o dízimo e o pacto, que sejamos
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.

Text animation.

