
Tempo de priorizar Deus 
Ageu 1:2-4!



O povo tinha sido levado cativo 
para a Babilônia, ao voltar para 
Jerusalém, reconstruía o templo 
sob a direção de Esdras e 
Zorobabel...  



No processo de reconstrução, 
houve intrigas e oposição ... 
(Esdras 4.23,24). Durante mais 
ou menos quinze anos a obra 
ficou parada... 



No contexto da nação de Israel, 
o templo simbolizava a presença 
de Deus no meio do seu povo, e 
era lugar de adoração.  



O templo abandonado 
indicava que o povo não 
estava priorizando a Pessoa e 
nem o culto a Deus.  



E, é neste contexto que Ageu e 
Zacarias, foram levantados por 
Deus com o objetivo de 
admoestarem e incentivarem o 
povo a voltar o coração para 
Deus.  



O tema do livro de Ageu – Ao   
priorizarmos a Pessoa e os 
propósitos de Deus, Ele nos 
conduzirá em vitória, com 
contentamento e com bom êxito 
em todas as áreas e 
circunstâncias do nosso viver.  



Tempo de priorizar Deus 
Ageu 1:2-4!



I. Pare... Reflita sobre os 
acontecimentos da vida. 
Ageu 2:5-7 (cf. 1:6-11; Am 4:6-10; Mt 
6:19,33) 



Escassez... Crises... Podem ser 
meios para disciplina divina... 
Ageu 1:2,4, 9.  



O templo simbolizava a presença de 
Deus no meio do seu povo, e era lugar 
de adoração. 
NT – Jo 1:14; 2:19-21; 1 Co 6:19,20.  



O que a nossa agenda: 
relacionamentos – família, 
igreja, outros; gestão do tempo, 
corpo, habilidades, 
conhecimento, recursos 
financeiros; profissão; estudos... 



O que a nossa agenda... 
Reve la sobr e o va lo r e a 
prioridade de Deus em nossa 
vida? 



O povo de Israel estava ocupado 
demais com a sua “própria 
casa”... Ocupado demais consigo 
mesmo... 



A “nossa casa” nos exaure 
e s p i r i t u a l , f í s i c a , m e n t a l , 
emocional, e financeiramente. 



Ficamos cansados e ocupados 
demais para Deus e para o 
próximo (Mt 22:37-30) 



II. Tempo de retornar para Deus... 
Zc 1:2,6; Ag 1:12,14. 



Tempo de retornar para Deus... 
At 3:19; Hb 3:5-15;  
Rm 14:7-9; 2 Co 5:14,15.  



III. Os frutos do viver priorizando  
Deus... 



III.1. Deus se faz presente em 
nossas vidas...  
Ag 1:3; 2: 4,18; Mt 28:18-20;  
Hb 13:5,6. 



III.2. Deus nos orienta segundo os 
Seus propósitos...  
Ag 1:8; 1 Cr 17:2-4;  
28:11,12, 19,20; Jo 14:26. 



III.3. Deus é glorificado  por nosso 
intermédio...  
Ag 1:8; Jo 15:8; 1 Co 10:31. 



Tempo de priorizar Deus 
Ageu 1:2-4; Hb 3:7-15!


