
1Viver+  Revista do Professor

“Mas buscai primeiro o Reino de 
Deus, e a sua justiça, e todas essas coi-
sas vos serão acrescentadas”, Mt 6.33.

O texto de Ageu demonstra a impor-
tância da dedicação às coisas do Se-
nhor. Ageu animou o povo a reconstruir 
o templo, cuja obra havia sido paralisa-
da pelos inimigos de Israel. Quando o 
povo retornou do exílio, o interesse dos 
seus opositores era impedir que o tem-
plo fosse reconstruído, para que os isra-
elitas não retomassem sua vida como 
ela era antes de serem levados cativos. 
Perceba a dificuldade que há em cons-
truir algo para Deus e como o inimigo 
usa as pessoas para impedir que os pro-
pósitos do Pai se cumpram em nossa 
vida. 

A Bíblia ressalta o valor que há na 
entrega e o quanto são preciosas as en-
tregas por amor ao evangelho. Precisa-
mos entender o valor de se doar a um 
bom propósito. Apesar dos opositores e 
dos obstáculos, Deus levanta Ageu para 
falar à sua geração da importância de 
reconstruir a cultura que Ele lhes entre-

2º Trimestre de 2021
Tema: Profetas Menores

O valor da entrega

PÁGINA  1 / 2

gou e que havia se perdido no cativeiro. 
Não é diferente para nós. Precisamos 
buscar sempre a manutenção das bases 
da nossa fé, mesmo que os inimigos se 
levantem, pois o Senhor está conosco.

Vivemos numa constante guerra es-
piritual, que gera em nós a sensação 
de que investir na própria vida é mais 
simples do que se desgastar na obra 
de Deus, na qual teremos opositores 
e dificuldades. Porém, quando nos de-
dicarmos a buscar o Reino de Deus e a 
sua justiça, tudo cooperará para o nosso 
bem.

• Deus oferece proteção a todos 
que aceitam viver os seus propósitos: 
“E fazei os meus estatutos, e guardai os 
meus juízos, e fazei-os; assim, habita-
reis seguros na terra”, Lv 25.18. A prote-
ção de Deus é assegurada para todos os 
que cumprem o que Ele lhes designou. 
Dessa forma, não há o que temer quan-
do os inimigos se levantarem, pois Deus 
guerreará por nós. “Que diremos, pois, 
a estas coisas? Se Deus é por nós, quem 
será contra nós?”, Rm 8.31.

Ageu, o 
pregador de 
Deus
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• Deus sacia os que se dedicam ao 
propósito: “O meu Deus, segundo as 
suas riquezas, suprirá todas as vossas 
necessidades em glória, por Cristo Je-
sus”, Fp 4.19. Quem não se lembra da 
história de Elias, que foi sustentado 
primeiro por corvos e depois por uma 
viúva? Deus o manteve vivo e bem ali-
mentado durante todo o tempo em que 
Jezabel procurava matá-lo. Deus age 
assim! Quando não sabemos de onde 
virá o sustento, olhamos para os mon-
tes porque de lá virá o que precisamos.

• Todas as coisas cooperam para o 
bem dos que vivem para o seu propósi-
to: “E disse José a seus irmãos: Peço-vos, 
chegai-vos a mim. E chegaram-se. En-
tão, disse ele: Eu sou José, vosso irmão, 
a quem vendestes para o Egito. Agora, 
pois, não vos entristeçais, nem vos pese 

aos vossos olhos por me haverdes ven-
dido para cá; porque, para conservação 
da vida, Deus me enviou diante da vossa 
face”, Gn 45.4,5.  Ainda que aparente-
mente a oposição esteja vencendo, os 
planos de Deus se cumprirão. Tudo co-
opera para o bem, mesmo quando tudo 
parece mal diante dos nossos olhos.

Há uma recompensa para aqueles 
que deixam de construir o que é de seu 
interesse para reconstruir as bases que 
nos fazem ser quem somos em Deus. 
Não desista de reconstruir aquilo que é 
de Deus, e Ele não hesitará em recom-
pensá-lo!

“Ora, sem fé é impossível agradar-
-lhe, porque é necessário que aquele 
que se aproxima de Deus creia que ele 
existe e que é galardoador dos que o 
buscam”, Hb 11.6.


