
Dando a Deus o seu devido lugar 

 A melhor notícia que recebemos em nossa vida foi saber que Jesus Cristo 

deixou o céu, se tornou homem, cumpriu sua missão enquanto entre nós e morreu por 

nós para nos salvar. 

 Todos nós cristãos temos uma incrível facilidade para entender esta verdade, 

mas outra grande verdade que não queremos entender bem é: JESUS CRISTO É O 

SENHOR DE MINHA VIDA. 

 Essa é uma realidade na minha e na sua vida. Queremos ser os senhores de 

nossa vida espiritual e material e quando a coisa aperta nos lembramos de Deus. 

 Vamos começar a mensagem dessa manhã lembrando das legendárias palavras 

do príncipe dos pregadores – Moody – “Em todo o coração existe um trono e uma 

cruz. Quando Cristo está no trono você está na cruz e quando você está no trono, 

Cristo está na cruz”.  

 Como tornar Jesus Cristo e, por conseguinte, Deus Pai e Deus Espírito como os 

primeiros e melhores em nossa vida? Como deixa-los no trono de nosso coração? 

 Uma grande benção que vem de Deus geralmente vira maldição quando não 

colocamos Deus em primeiro: estamos falando do tempo. 

 Todos temos 24 horas a cada dia, mas vamos analisar o perfil de um jovem 

adventista do sétimo dia universitário e que precise trabalhar oito horas por dia e 

ainda ir para a faculdade á noite para vermos o tempo disponível: Das 24 tirando 8 pra 

trabalho, 1 para almoço e contas, 4 para faculdade e 2 para todos esses deslocamentos 

sobram 9 horas. Para manter o esqueleto em pé precisará de no mínimo de 6 horas de 

sono e desta forma sobram apenas 3 horas dia para: jantar, higiene pessoal, limpeza e 

arrumação de casa, atividade física, amigos, telefonemas, relacionamentos, internet e 

sé não souber gerenciar bem direitinho, DEUS ficará fatalmente de fora desse 

processo. 

 Podemos escolher o melhor horário para Deus ocupar nossos pensamentos, 

podemos escolher o pior horário ou podemos abortar a ideia de nos relacionarmos 

com Deus no dia a dia e fazermos isso somente uma ou duas vezes por semana 

quando viermos à igreja. 

 O salmista Davi nos diz “Eu amo o que me amam e os que de madrugada me 

buscam me acharam”.  Esse é com certeza o melhor momento para estarmos com 

Deus. Se isso não fosse verdade não estaria na Palavra de Deus. Estamos começando 

um dia e das 3 horas realmente nossas a adoração ao Deus Criador deveria ser uma 

prioridade. Se quisermos ter um dia fantástico, Deus terá que vir em primeiro. Custa 

muito pouco termos um culto com lição da escola sabatina, bíblia, hinário, a meditação 



matinal e um livro do espírito de profecia. Tome essa atitude no seu momento 

exclusivo de adoração. Saia do trono quando assunto for tempo e dê a Deus o melhor 

de seu tempo. 

 Depois de Deus, este jovem adventista precisa cuidar de si e aí este mordomo 

precisa se alimentar, uma boa higiene, numa atividade física rápida, um bom e 

maravilhoso beijo e abraço nas pessoas que moram junto com você e que te dão todo 

o apoio. 

 Quando resolvemos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, iremos sair 

para o trabalho já pensando de que forma poderemos melhorar nosso relacionamento 

com nosso próximo e para priorizarmos a Deus no trato com o próximo, a Palavra de 

Deus nos dá duas regrinhas simples e básicas: vamos a Mateus 7:12 - “Tudo quanto 

quereis que os homens vos façam fazei-o a eles vós também” e se você tiver inimigos a 

regra é mais simples: vamos para Mateus 5:43-48. Amai os vossos inimigos e orai por 

quem vos persegue. Autor dessas regras: Jesus Cristo. Essas são as regras divinas para 

colocar Deus em primeiro no relacionamentos com seu próximo.  

 Duzentos e quarenta e dois dias do ano são dedicados ao trabalho e cada uma 

dessas oito horas, Deus espera que ele continue no trono quando sua prioridade for 

trabalho. Como achar espaço para Deus quanto você está no auge de seu dia 

produtivo? Dificilmente seu ambiente de trabalho parecerá uma igreja e, portanto a 

melhor forma de louvar a Deus no trabalho é ser fiel a quem te empregou e dar o seu 

testemunho dando o seu melhor. Chegar cedo, cumprir as tarefas, priorizar suas 

metas, tratar bem os colegas, são formas fantásticas de mostrar Deus no seu ambiente 

de trabalho.  Aproveite seu eventual tempo livre para orar por colegas de trabalho, seu 

chefe, sua carreira, seu salário, sua promoção e seu crescimento. Aproveite o 

aniversário de cada um para lhes dizer que irá tirar este dia para orar por eles. Se sua 

oferta permitir presenteie cada um com o livro evangelístico do ano. Faça uma 

dedicatória carinhosa e entregue. As reações serão maravilhosas.  Trate bem as 

pessoas mais simples que irão te servir: as mulheres da limpeza e da alimentação, o 

ascensorista, os estagiários e etc. Seu evangelismo pessoas, seu ministério pessoal 

(missão) é oportunidade única concedida por Deus. Ninguém terá sua influência em 

seu ambiente de trabalho. A palavra de Deus em Salmos 127: 1 e 2 nos dá dicas 

interessantes sobre este assunto e II Tessalonicenses 3:10 também. 

 Deus também precisa ser continuar no trono quando o assunto é família. O 

lugar mais difícil para ser um cristão genuíno é na família. Lá eles te conhecem como 

ninguém e muitos de nós pensamos que pai e mãe nasceram para me servir e que a 

função básica deles é serem o diretores do departamento de logística que sua vida 

precisa para funcionar.  Sua casa é muito mais do que um departamento de logística e 

seus pais não são seus empregados e o que é melhor ninguém te conhece tão bem 

quanto eles. Portanto a regra áurea de convivência familiar vem da Palavra de Deus: 



“Quem não cuida dos seus e da sua casa, traiu a fé e é pior do que o ímpio”.  I Timóteo 

5:8. – Note que o apóstolo Paulo inspirado por DEUS não fala que os pais devem cuidar 

dos filhos ou os filhos dos pais, ele diz que todos devem cuidar de todos. Muitos 

cristãos no afã de amar o próximo esquecem ou propositalmente deixam a família para 

quarto ou quinto lugar e assim enganam a si mesmos, mas não enganam a DEUS e 

muito menos sua família. Pais e mães são tão importantes que o próprio Deus 

escreveu isso em sua lei. Êxodo 20 nos mostra isso. 

 O mundo moderno respira, se movimenta, se mobiliza em torno do dinheiro e 

nós que somos do Senhor sabemos dos métodos de Deus para nos deixar sempre bem: 

o dízimo do Senhor e as ofertas do Senhor deverão ser devolvidos sistematicamente e 

prioritariamente ao tesouro do Senhor. Vamos a Malaquias 3:10 – “Trazei todos os 

dízimos a casa do tesouro” Qualquer tentativa de fugir desse projeto divino nos trará 

maldição ao invés de bênçãos. Mas antes que qualquer conta ou transferência seja 

feita, separe a parte de Deus e você verá que ELE te honrará e satisfará os desejos do 

seu coração. “Aos que me honram eu honrarei”. 

 Deus precisa ser nossa prioridade quando o assunto for saúde. Muitos de nós, 

adventistas do sétimo dia de berço sabemos de cor o que pode e o que não pode em 

termos de saúde, mas temos uma dificuldade muito grande em tornar isso realidade 

em nossas vidas. Ellen Gould White – a profetisa do Senhor que serviu nossa igreja por 

mais de 70 anos nos deixa mensagens excelentes e todos nós ou quase todos sabemos 

os sete remédios preventivos de Deus para termos saúde: ar puro, luz solar, 

abstinência, repouso, exercício físico, regime conveniente e confiança no poder divino 

Achamos tudo lindo quando lemos no Espírito de Profecia, mas achamos que nada dali 

se adapta ao nosso dia a dia. Todos sabemos do veneno que são os estimulantes a 

base da cafeína e por aí passam o café, os chás, o chocolate e a quase totalidade de 

refrigerantes. Não gostamos muito de ouvir essas histórias, pois quando o assunto é 

saúde a história se repete: eu prefiro ficar no trono e deixo Deus ficar na cruz. Vamos 

empurramos para o futuro o sonho de Deus para nossa vida. Deus enviou seu Filho 

para que “tivéssemos vida e vida em abundância” e nos contentamos com uma saúde 

precária e pobre. 

 Deus precisa ficar no trono na sua vida quando o assunto é o dia DELE. DEUS 

instituiu o sábado, criou com um propósito específico, estabeleceu algumas regras 

básicas de adoração e suas meras criaturas mortais e pecadoras, acham que o sábado 

é um dia comum e desta forma mesmos os pretensos guardadores do sábado, acabam 

vulgarizando o que DEUS chama de santo. Quando deixarmos Deus no trono desse 

assunto em nossa vida, você sempre verá a plataforma entrar na hora do culto em 

nossa igreja, sairá do trabalho antes do horário do por do sol, farás o culto de chegada 

do sábado na sexta sozinho ou em família, sua melhor roupa e seu melhor sapato 

estarão prontos e sua alimentação será a mais simples para lhe sobrar tempo para 



descanso, adoração e serviço ao próximo. Regras simples e básicas, mas que às vezes 

passam longe de nossas vidas e casas e porque agimos assim: amamos o trono e 

detestamos a cruz. 

 Amigos são presentes de Deus para nossas vidas. “Em todo o tempo ama o 

amigo” já dizia o Rei Davi. Mas como eu priorizo Deus quando o assunto for amigos. 

Curta amigos brinque, saia, almoce, passeie, tire férias com eles. O deus moderno do 

Facebook te aproximou dos amigos. Tem gente que não vive sem internet, sem 

tecnologia. O problema é quanto tempo passo com meu amigo Jesus e quanto tempo 

fico com amigos Geralmente nessas 3 horas que sobram para o estudante e 

trabalhador cristão, o tempo para amigos é maior que o tempo para Deus e ainda 

assim achamos que Deus é tudo em nossa vida. Em muitos corações cristãos, amigos 

ocupam o lugar de Deus. 

 Em nossa maratona rumo à nova Jerusalém, enquanto ainda peregrinos aqui, 

Deus nos deixou de brinde sua Palavra e seus ensinamentos – Salmos 119:105 e 152. 

Somos o único povo cristão do planeta a ter o Espírito de Profecia – II Pedro 1:19-21 e 

não lemos mais. A palavra de Deus e o Espírito de Profecia precisam ocupar o lugar de 

destaque em nossa vida. Muitos de nós adventistas do sétimo dia estamos fazendo da 

academia, da internet, das revistas, da TV os substitutos do culto familiar na parte da 

tarde ou noite. Temos que voltar a reunir a família para o culto familiar. Deus precisa 

ocupar o primeiro lugar quando o assunto é adoração em família. A responsabilidade 

é do chefe da casa e depois da esposa. Deus vai cobrar nossa negligência.  Vamos ouvir 

para encerrar a linda mensagem do Arautos do Rei e repensar nossa vida espiritual. 

Aproveite para orar e rever seu estilo de vida com Deus. 


