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AMAR A DEUS ACIMA DE TUDO
I - INTRODUÇÃO
AMAR A Deus acima de tudo é o dever de todo cristão. Em nossa vida não pode haver nada mais
importante do que o Senhor. Ele é o bem mais precioso na vida do cristão.
O Senhor Jesus faz uma declaração muito importante para os que querem seguí-lo:
Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome
sobre si a sua cruz, e siga-me; Mateus 16:24
Ele começa dizendo: “quem quiser vir após mim...”
Ninguém pode seguir a Jesus só por querer. Esse “quiser” vem depois que o Senhor chama.
Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia.
João 6:44
Veja, ele diz que “ninguém pode vir a Ele, se o Pai não o trouxer. Sabemos que o Pai é o Espírito Santo.
Seguir a Jesus é um privilégio muito grande, pois é uma resposta que damos ao chamado do nosso grande
Deus, o Senhor dos Exércitos.
II – SOMOS ESCOLHA DE DEUS
Em outra passagem o Senhor Jesus diz:
Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e
o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda. João
15:16
Sim, não fomos nós que escolhemos andar com o Senhor, mas Ele nos escolheu para andarmos em
Sua presença e darmos fruto. E o fruto que ele deseja que demos é o fruto do Espírito de Galatas 5:22.
Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança. Gálatas 5:22
Disso podemos ver que ele nos amou primeiro, muito antes de o queremos. Ele se interessou por nós.
Foi ele quem nos chamou para a grande oportunidade de termos a vida eterna. Enquanto o mundo jaz no
maligno ele está nos dando a grande oportunidade de o conhecermos e de sermos abençoados com suas
infinitas bênçãos.
III – SE ELE NOS ESCOLHEU PORQUE NÃO AMÁ-LO ACIMA DE TUDO?
Porque não podemos amá-lo acima de todas as coisas?
Amar a Deus acima de todas as coisas é colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Exemplos:

Se congregamos em uma igreja, colocamos os cultos a Deus primeiro em nossa agenda. Se aparecem
visitas, a adoração a Deus é mais importante. Visitas vem depois.
Se um irmão precisa de visita, de oração, vamos atende-lo o mais rápido possível. Ele é de grande
interesse de nosso Deus.
Se nosso patrão pede para fazermos algo que não seja combine com um cristão, como por exemplo,
comprar cigarros, devemos dizer com educação que não podemos fazer tal coisa por causa de nosso
compromisso com o Senhor. Ele é mais importante em nossa vida.
A moça que teme ao Senhor e que o ama acima de tudo quando arruma um namorado que a convida
para se prostituir antes do casamento ela não aceita e se for necessário, ela o despede no mesmo instante,
pois seu maior amor é Jesus. Ela respeita a palavra do Senhor que diz que nosso corpo é templo do Espírito
Santo.
Da mesma forma, o rapaz que ama ao Senhor em primeiro lugar jamais irá forçar sua namorada para
a prostituição, pois entende que seu corpo também é templo do Espírito Santo. Quem ama a Deus em primeiro
lugar guarda-se das coisas que contaminam o corpo, alma e espírito.
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam
plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23
Para amarmos a Deus acima de tudo teremos que nos livrar do respeito humano. Quem tem medo de
ferir as pessoas por causa de respeito humano dificilmente colocará Deus em primeiro lugar em sua vida.
Sempre irá desobedecer para não ficar mal com as pessoas. Mas, temos de nos lembrar de que quem nos
salvará é o Senhor e não as pessoas.
O rei Herodes perdeu a grande oportunidade de se posicionar ao lado de Jesus quando o povo pedia
sua crucificação. Ele era a autoridade que poderia prender Jesus ou soltá-lo naquele momento, pois essa
autoridade foi dada a ele do céu.
Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado; mas aquele que
me entregou a ti maior pecado tem. João 19:11
Pilatos entendeu muito bem o que Jesus lhe disse, mas mesmo assim o entregou para ficar bem com o povo. E
hoje, quantos crucificam a Jesus para ficar bem com as pessoas, com os amigos e com os colegas de trabalho.
CONCLUSÃO
O Senhor jesus disse: Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus.
Lucas 12:9
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