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AQUECIMENTO:

comece orando e cantando.

B

Tempo de orar
ORE pela multiplicação dos PGM.
ORE pelos irmãos que estão ou
possuem familiares com COVID-19.
ORE para que o Espírito Santo conceda
a você coragem e oportunidade de
compartilhar o Evangelho.
ORE pelas famílias enlutadas da SIB.
ORE pelo Odair, que está em recuperação da cirurgia.

E

Tempo de cantar
Reina
Sonda-me, usa-me
Ó Senhor, vem me dirigir
Santo Espírito
Pedra viva

Tempo da palavra

DEPENDA DAS PROMESSAS
DE DEUS
[Ageu 2.20-23] 20Naquele mesmo dia, de 18
dezembro, o SENHOR enviou mais uma mensagem a Ageu: 21“Diga ao governador de Judá,
Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus
e a terra. 22Derrubarei tronos e destruirei o
poder de reinos estrangeiros. Derrubarei os
carros sde guerra e seus condutores; os cavalos cairão, e seus cavaleiros matarão uns aos
outros. 23“Naquele dia, diz o SENHOR dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho
de Sealtiel. Farei que você seja como um anel
de selar em meu dedo, diz o SENHOR, pois eu o
escolhi. Eu, o SENHOR dos Exércitos, falei!”.
À época, o povo de Ageu vivia sob o domínio
dos persas, os quais provocaram, à força, uma
reviravolta tremenda na Babilônia – a nação
que os persas tinham acabado de conquistar e
dominar para si. As autoridades do governo
persa estavam começando a ser contestadas
por todas as potências do Oriente Próximo. O
mundo estava certo de que a cabeça de
alguém iria rolar. Sob fortes pressões e ameaças, o medo era quem reinava nas casas dos
persas e dos povos subjugados. Já no palácio
de Ciro, todos estavam preocupados em garantir o poder e o prestígio do rei. Tudo o que acontecesse na Pérsia afetaria diretamente Judá e a
capital Jerusalém. Aﬁnal, quem se importava
com os judeus? Eles eram uma nação muito
pequena, insigniﬁcante em termos globais.
Não havia grandes motivos para se preocupar
com aquela gente religiosamente obstinada.
Não era de se admirar que os habitantes de
Judá estivessem em estado de alerta, temendo
tanto a erupção dos conﬂitos em torno de seu
país. A coisa toda respingaria lá dentro dos limites de Jerusalém.
Veja, não era por pouca coisa que todos lá em
Jerusalém viviam oscilando entre obediência e
desobediência, empenho e negligência, conﬁança e medo, alegria e tristeza, contentamento e descontentamento. Estavam todos, de
Ageu ao povo comum, em estado de alerta.

Ageu 2.20-23

Pergunta: Como descansar e conﬁar em um
tempo conturbado como os judeus viviam e nós
também vivemos? Como continuar vivendo para
a glória de Deus, quando se vive sob tantas pressões e ameaças?
[Ageu 2.20-21] 20Naquele mesmo dia, 18 de
dezembro, o SENHOR enviou mais uma mensagem a Ageu: 21“Diga ao governador de Judá,
Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e
a terra.
Pela primeira vez o profeta traz uma palavra para
apenas uma pessoa. A primeira mensagem foi ao
governador de Judá e ao Sumo sacerdote (Ag 1.1); A
segunda mensagem foi ao governador de Judá, ao
sumo sacerdote e ao remanescente do povo (Ag
2.1-2); A terceira mensagem foi aos sacerdotes (Ag
2.10-11); e a última mensagem, a que estamos estudando, foi dada apenas ao governador de Judá, Zorobabel (Ag 2.20-21).
Primeiro Deus falou apenas aos líderes: ao governador e ao sumo sacerdote – (em 1.1). Depois Deus falou
a todo mundo: ao governador, ao sumo sacerdote e
ao remanescente do povo (em 2.1-2). Na terceira vez,
Deus falou apenas aos sacerdotes, os quais estavam
contribuindo para o pecado de todo o povo (em 2.11).
E na quarta e última vez, Deus falou apenas ao governador de Judá, Zorobabel (em 2.21). Por quê?
Primeiro, para despertar uma nação, uma família
ou uma igreja, primeiramente os líderes precisam ser
despertados (1.1). Segundo, para se trabalhar na
reconstrução, todo mundo precisa estar envolvido
(2.2). Terceiro, líderes não podem dar mau exemplo
ou servir de má inﬂuência, como era o caso dos sacerdotes (2.11). Por ﬁm, em 2.21, Deus sabe que seus líderes são os que mais precisam de encorajamento
diante dos desaﬁos.Enquanto o povo teme, os líderes
tremem. Pesam sobre os ombros dos líderes as responsabilidades especiais relativas à liderança, as quais não
são todos os que as carregam. Por isso que os líderes,
aqueles que estão na linha de frente da batalha, precisam de encorajamento e de palavras especiais da
parte de Deus.

Zorobabel, o governador de Judá, era neto de
Jeoaquim (Mt 1.12; Jr 22.24, 28) e, portanto, descendente direto de Josias (responsável pelas
grandes reformas espirituais em Israel). Logo,
Zorobabel, além de possuir um belíssimo currículo, descendia da mesma linhagem real de
Davi.
Servindo aos judeus remanescentes, os
quais sofriam todo tipo de males em Jerusalém, Zorobabel lutava para ver concluída a
obra de um templo humanamente inglório
(quando comparado ao templo de Salomão
que tinha sido destruído pelos babilônios).
Não foi por capricho, não foi por pouca coisa
que Deus entregou, através de Ageu, uma
mensagem personalizada ao governador
Zorobabel.
Não importa o que estejamos passando,
Deus cuida sempre de nós, de forma personalizada. Podemos, então, descansar contentes
em seus braços. Deus sabe quem você é e se
está ou não sendo humilhado(a). Ele conhece
a sua estrutura e sabe o quanto você conseguirá suportar. E na hora certa o SENHOR trará
uma palavra de esperança, uma mensagem
personalizada, para você, para cada um de nós.
Principalmente se você está à frente de algo
importante (família, trabalho, ministério, desaﬁo, etc.).
.
Pergunta: Quais promessas bíblicas nos traz
o entendimento de que Deus cuida de nós de
forma personalizada
[Ageu 2.21-23] 21“Diga ao governador de
Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir
os céus e a terra. 22Derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores;
os cavalos cairão, e seus cavaleiros matarão
uns aos outros. 23“Naquele dia, diz o

SENHOR dos Exércitos, honrarei você, meu
servo Zorobabel, ﬁlho de Sealtiel. Farei que
você seja como um anel de selar em meu
dedo, diz o SENHOR, pois eu o escolhi. Eu, o
SENHOR dos Exércitos, falei!”.
Além de personalizadas, as promessas de
Deus são precisas. O que mais pesava no
coração de Zorobabel, que via de perto a
aﬂição de seu povo, era o temor. Medo do
que os samaritanos poderiam fazer contra
eles. Medo da situação política da Pérsia.
Medo de se dedicar totalmente à gloria de
Deus e não ser feliz. Valeria mesmo a pena
tudo aquilo? Deus, portanto, decide falar
com precisão ao coração de Zorobabel,
aniquilando todo e qualquer temor.
Zorobabel não precisava temer. Nem ele
nem o povo. Deus é quem estava sacudindo
os reinos da terra. Deus é quem destronaria
os poderosos e subiria ao trono quem ele
desejasse. E em meio a toda aquela turbulência e apesar de toda a instabilidade, seu
povo continuaria nos seus braços. Seriam
guardados como jóia preciosa.
Nas mãos de Deus, o mundo é como os
oceanos, está sempre em movimento. Algumas vezes, mais turbulento e outras vezes,
menos agitado. Mas, graças a Deus, pois
quando a terra treme, Deus está movendo as
peças do seu tabuleiro para que no ﬁnal o
Rei dos reis dê o xeque-mate.
Pergunta: Como Deus “sacode” os ímpios?
[Conclusão]
Receba a Cristo no seu coração e desfrute das
promessas de Deus para viver. Além de Cristo
ser o cumprimento da grande promessa de
Deus, nele nós temos – você pode ter – todas as
promessas de Deus: promessas personiﬁcadas e
preciosas.

Saiba Mais:
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Apoio ao roteiro
Playlist de sermões: Ageu: O Segredo
do Contentamento
Pr. Leandro B. Peixoto
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr6Y6bBHeOAW1hKtSnrGItmsydiR7ZWy1

Participe

Participe
PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h
71 99676-1708 | Luiz César
PGM dos Casais
Todo sexta às 20h
62 99662-8818 | Pr. Fabiano Sousa

PGM Setor Fonte Nova
Toda terça às 20h

PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h

62 99421-8036 | Johnatas Sousa

62 98158-7076 | Arthur Guilarde

PGM Parque dos Buritís
Toda terça às 20h

PGM Setor Campinas
Todo sábado às 20h

62 99695-7495 | Hubner Ramos

62 99131-4232 | Hiltemar Júnior

PGM Setor dos Funcionários
Toda quinta às 20h
62 99827-1818 | Tássio Amaral
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Segunda Igreja Batista em Goiânia
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