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Comentário lição 11

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

AGEU

Ageu é o primeiro de três livros pós-exílicos no Antigo Testamento (os outros dois são
Zacarias e Malaquias). É mencionado nominalmente duas vezes em Esdras (Ed 5.1; 6.14), e
nove em Ageu. É chamado “o profeta” (Ag 1.1; 2.1,10; Ed 6.14) e “embaixador do Senhor”
(Ag 1.13) . Praticamente nada se sabe sobre este profeta, exceto sua colocação cronológica e a
natureza de seu ministério e sua mensagem, ou seja, encorajar a reconstrução do Templo em
Jerusalém, depois do exílio babilônico .
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Ageu atuou ativamente no processo de reconstrução do Templo por ocasião do retorno do
cativeiro babilônico. Ele, junto ao profeta Zacarias, impulsionou o povo, por meio de sua
profecia, a avançarem �rmes e alegres no processo de trazer de volta o local destinado à
adoração dos judeus.

É importante analisarmos o contexto histórico do livro para entendermos a importância da
atuação de Ageu em seu ministério. Ciro, o rei da Pérsia, havia promulgado um decreto que
permitia os judeus retornarem à sua pátria para reconstruírem o Templo. Contudo, após os
alicerces colocados, um grupo de Samaritanos �zeram oposição à obra, de modo que os
trabalhadores abandonaram a empreitada, retornando e dedicando-se a construção de suas
casas (Ed 3 – 4).
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Ageu, acompanhado por um profeta mais jovem – Zacarias, conclama Zorobabel e o povo a
retomar a construção da casa de Deus. Quatro anos mais tarde, o templo foi completado e
dedicado ao Senhor (Ed 4 – 6) . Os anciãos presentes na dedicação lembraram-se da glória do
Templo anterior. O atual jamais seria comparado com aquele. A profecia de Ageu, contudo,
encorajou os trabalhadores a antecipar um dia no futuro, que seria mais glorioso do que a
dedicação do presente Templo. Ageu visualizou aquele que atrairia a riqueza e a adoração das
nações (Ag 2.6-9) e, na pessoa de Zorobabel, viu uma �gura messiânica que governaria sobre
os reinos, como o Rei, servo de Deus .
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A MENSAGEM DO PROFETA

Durante um período de quatro meses, Ageu entregou quatro concisas mensagens registradas
no seu livro. As mensagens tinham duplo propósito: (1) exortar Zorobabel (o governador) e
Josué (o sumo sacerdote) a mobilizarem o povo para a reedi�cação do templo; e (2) motivar o
povo a reordenar suas vidas e prioridades para que a obra da Casa de Deus fosse recomeçada
com as bênçãos divinas .1

O povo estava desmotivado com a obra de reconstrução do Templo, muito em função da
oposição dos samaritanos contra o seu trabalho. Eles foram envolvidos por tamanha letargia
espiritual que preocuparam-se em embelezar as suas próprias casas, enquanto o local de
habitação da presença de Deus estava abandonado, destruído.

Assim, Ageu repreende os repatriados por estarem tão interessados em suas próprias casas,
revestidas de cedro por dentro, enquanto a Casa de Deus permanecia em desolação (Ag 1.4).
O profeta exorta-os por duas vezes a considerar seus caminhos (Ag 1.5,7), revelando-lhes ter o
Senhor Deus retirado a bênção sobre eles em consequência de seus maus caminhos (Ag 1. 6,9-
11). Zorobabel e Josué, juntamente com o restante do povo, reagindo àpalavra do profeta,
demonstram a reverência a Deus, e recomeçam a obra (Ag 1.12-15) .1
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Finalizado o Templo, muitos dos que retornaram do cativeiro se entristeceram
profundamente, pois lembravam da beleza do Templo erguido por Salomão, e que a nova
casa em nada alcançava aquela glória. Assim, mais uma vez encontramos a intervenção
profética de Ageu para motivar o povo nessa nova fase que estavam a iniciar.

Através de Ageu, Deus encoraja o povo com três promessas: (1) o próprio Deus estará com
eles para garantir o cumprimento de todas as suas promessas segundo o concerto (Ed 2.4); (2)
o Espírito de Deus permanecerá entre o povo (Ed 2.5); e (3) a glória do último Templo seria
maior que a do primeiro por causa da demonstração do poder de Deus que nele haverá (Ed
2.9; em referência ao ministério de Jesus que dar-se-ia na época do segundo Templo). Não é a
beleza das estruturas eclesiásticas que, em última análise, dá frutos ao reino de Deus. O que
mais importa é a presença dos dons, ministérios e poder do Espírito Santo em nosso meio .1

APELO E PROMESSAS

Por �m, Ageu transmite mais uma verdade em suas palavras: a santidade não contagia os
outros, mas a contaminação espiritual sim. “Deus mostra ao povo que, embora a santidade
não possa ser transmitida mediante o contato, as in�uências corruptíveis do pecado não
deixam de ser contagiosas. Noutras palavras: morar na terra santa não torna ninguém santo,
ao passo que o pecado profana tudo quanto o povo faz, inclusive os atos de adoração” .1

Quando uma criança come molho de espaguete, seu rosto, mãos e roupas tornam-se
rapidamente vermelhos. O pecado e as atitudes egoístas produzem o mesmo resultado –
mancham tudo aquilo que tocam. Até mesmo as boas obras feitas para Deus podem ser
contaminadas por atitudes pecaminosas. O único remédio é a limpeza que somente o Senhor
é capaz de proporcionar .3
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Ageu alerta ao povo que obra nenhuma poderia torna-los santos diante de Deus, mesmo que
essa obra seja a reedi�cação do Templo. Ninguém pense que ao realizar um feito na casa de
Deus, sem caminhar continuamente em obediência perante Ele, receberá a santi�cação
necessária. Pois santidade não está relacionada a obra, mas sim a vida em comunhão com o
Senhor. Aquele que não vive em santidade com Deus também não será participante do Seu
favor piedoso para com os seus.

O favor de Deus, seu amor e comunhão, vêm-nos somente à medida que continuamos a
busca-lo, e a observar-lhe os mandamentos . Portanto, devemos abandonar aquilo que nos
induz ao pecado, aquilo que nos contamina. Sabemos que a santidade, principalmente nos
dias atuais, tende a afastar pessoas de nós, pois estão voltadas na busca do prazer imediato do
pecado. Mas Deus não nos chamou para sermos contaminados, mas sim para sermos a luz no
meio das trevas, e assim gozar de suas promessas para as nossas vidas.

1

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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