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Ageu
Ageu foi um profeta de Judá.
Anunciou a mensagem de Deus para
o povo quando eles voltaram do
cativeiro na Babilônia. Ciro, rei
da Pérsia, tinha liberado o povo
de Israel e de Judá da Babilônia.
Permitiu-lhes voltar para casa, também ordenou que reconstruíssem o
templo de Jerusalém.
Neste livro, Ageu fala da mensagem de Deus para a pequena comunidade de judeus que tinham
voltado para Judá. Incentiva-os a
começar a trabalhar na reconstrução
do templo. O profeta entregou a
mensagem do SENHOR para toda a
comunidade, mas dirige a maioria
das suas palavras para duas pessoas:
Zorobabel, governador de Judá, e
Josué, o sumo sacerdote. O SENHOR
usou a Ageu para ajudar a fim de
que estes dois homens ocupassem
seu lugar como líderes do povo de
Deus.
Neste livro, o profeta Ageu…
Pede ao povo para trabalhar na reconstrução do templo (1.1-11)
Ouve a resposta dos líderes e do povo
(1.12-15)
Faz saber ao povo que Deus está com
eles (2.1-9)
Fala em nome de Deus sobre o que é
sagrado e acerca de receber as bênçãos
de Deus (2.10-19)
Entrega a mensagem de Deus a Zorobabel (2.20-23)
Primeira mensagem: exortação
para reconstruir o templo

No primeiro dia do sexto mês do se1
gundo ano em que o rei Dario governava, o profeta Ageu recebeu uma mensagem do SENHOR. A mensagem era
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dirigida a Zorobabel (o qual era filho
de Salatiel e governador de Judá) e a
Josué (o qual era filho de Jozadaque
e o sumo sacerdote). A mensagem da
parte do SENHOR Todo-Poderoso dizia
o seguinte:
2–3 — Este povo anda dizendo que
ainda não é o momento de reconstruir
o templo do SENHOR. 4 Será então que
este é o momento de vocês viverem em
casas luxuosas enquanto a minha casa
está em ruínas?
5 — Tomem muito cuidado com o que
vocês estão fazendo! 6 Vocês semeiam
muito, porém colhem pouco; comem,
porém não ficam satisfeitos; bebem,
porém não se satisfazem; se vestem,
porém não o suficiente para ficarem
cobertos. Ganham dinheiro, porém tudo
vai embora como se tivessem o bolso
furado.
7 — Tomem muito cuidado com o que
vocês estão fazendo! 8 Vão até as montanhas e tragam madeira para reconstruir o templo, e eu ficarei contente
com este templo e receberei glória nele.
9 Vocês esperavam uma grande colheita,
mas foi pequena; depois, quando vocês
armazenaram nas suas casas, eu soprei e
fiz com que tudo acabasse logo. Por quê?
Porque a minha casa está em ruínas enquanto vocês se dedicam às suas casas.
10 Por causa disso o céu não tem mandado nem um pingo de chuva e a terra
não tem mandado nenhum dos seus frutos. 11 Por isso eu tenho determinado que
não venha chuva sobre a terra, as montanhas, o trigo, as parreiras, o azeite e
tudo mais que a terra produz; sobre as
pessoas, os animais e todo o trabalho de
vocês.
O povo começa
a reconstrução do templo

12 Então Zorobabel, o sumo sacerdote
Josué, e o resto do povo obedeceram ao
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que o SENHOR, o Deus deles, tinha falado por meio do profeta Ageu. O povo
sentiu respeito e temor diante do SENHOR Deus.
13 Então Ageu, o mensageiro do SENHOR, disse ao povo o que o SENHOR
tinha prometido:
— Eu, o SENHOR, estou com vocês!
14 E o SENHOR animou a Zorobabel,
a Josué, e ao resto do povo para que
fizessem a obra. Eles começaram a trabalhar na construção do templo do SENHOR, Deus Todo-Poderoso, seu Deus.
15 Tudo isso aconteceu no dia vinte e
quatro do sexto mês do segundo ano em
que o rei Dario governava.
Segunda mensagem: o
Senhor anima o povo

No dia vinte e um do sétimo mês,
2
o profeta Ageu recebeu mais uma
mensagem do SENHOR. A mensagem da

parte do SENHOR Todo-Poderoso dizia
o seguinte:
2 — Diga a Zorobabel, ao sumo sacerdote Josué, e ao resto do povo o
seguinte: 3 “Ainda restam entre vocês algumas pessoas que chegaram a ver o
templo anterior, na sua época de esplendor? E o que acham do que vocês estão vendo agora? Não é algo insignificante? 4 Não perca o ânimo, Zorobabel!
Não perca o ânimo, sumo sacerdote Josué! Não perca o ânimo, povo deste país!
Continuem trabalhando porque eu estou com vocês. Podem ter certeza disto!
5 Esta foi a promessa que fiz a vocês
quando saíram do Egito: o meu Espírito
estará sempre com vocês. Então não
tenham medo, 6 porque eu, o SENHOR
Todo-Poderoso, afirmo que logo farei
sacudir mais uma vez o céu e a terra,
7 o mar e a terra firme. Farei sacudir todas as nações, os seus tesouros chegarão
até aqui e encherei este templo de esplendor. 8 Eu, o SENHOR Todo-Poderoso

2
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também digo que o ouro e a prata são
meus. 9 Eu, o SENHOR Todo-Poderoso,
digo que o esplendor deste último templo será maior que o esplendor do templo anterior. É neste lugar que farei
que exista paz. Eu, o SENHOR TodoPoderoso, afirmo isso”.

10 No

Terceira mensagem: o
trabalho e as bênçãos

dia vinte e quatro do nono mês
do segundo ano em que o rei Dario governava, o SENHOR falou ao profeta Ageu
de novo. 11 O SENHOR Todo-Poderoso
ordenou que Ageu fizesse algumas perguntas aos sacerdotes para estes darem
a sua opinião a respeito de uma determinada situação. Ageu lhes perguntou o
seguinte:
12 — O que acontece se alguém levar
carne consagrada na sua roupa e mais
adiante a ponta da sua roupa encostar
em pão ou em algo cozido ou em vinho
ou em azeite ou em qualquer tipo de
comida? As coisas que tocaram naquela
roupa também ficarão consagradas?
Os sacerdotes responderam:
— Não.
13 Depois Ageu lhes fez mais uma
pergunta:
— Se alguém que está impuro por ter
tocado num cadáver tocar também essas
coisas, aquelas coisas ficarão impuras?
Os sacerdotes responderam:
— Sim, ficarão impuras.
14 Ageu então lhes disse:
— O SENHOR diz: “Isto também é assim no caso deste povo e de esta nação.
Eles não são nem santos nem puros
diante de mim, de modo que tudo o
que eles produzem e trazem ao templo é impuro. 15 De agora em diante
quero que pensem bem no seguinte:
antes de começar a reconstrução do templo do SENHOR, 16 qual era a situação de
vocês? Se alguém esperava obter vinte
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medidas de grão, só conseguia dez. Se
alguém queria obter cinquenta jarras de
vinho de um barril, só conseguia vinte.
17 O que estava acontecendo? Eu estava
castigando vocês. Fui eu quem enviou as
pragas que acabaram com as plantas; fui
eu quem enviou o granizo que destruiu o
que vocês tinham trabalhado. Mesmo assim vocês não procuraram fazer as pazes
comigo. 18 Prestem atenção no que vai
acontecer a partir de agora. Hoje, dia
vinte e quatro do nono mês, vocês têm
colocado a base do templo do SENHOR.
19 Já não há mais sementes no celeiro
porque já estão semeadas. As parreiras,
as figueiras, as romãzeiras e as oliveiras
não podem dar mais colheitas. Mesmo
assim, de agora em diante eu abençoarei
vocês com boas colheitas”.

*2:23
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20 O

Quarta mensagem:
promessa a Zorobabel

SENHOR falou pela segunda vez
a Ageu no mesmo dia vinte e quatro:
21 — Vá até onde está Zorobabel, que
é o governador de Judá, e diga a ele o
seguinte: “Vou sacudir os céus e a terra,
22 derrubar tronos de nações, acabar
com as forças dos reinos das nações,
virar as carruagens de combate junto
com os condutores. Cavalos e cavaleiros
cairão e os cavaleiros se matarão uns aos
outros com espadas. 23 Zorobabel, você é
o meu servo, eu escolhi você. Eu, o SENHOR, tomarei você nesse dia e o colocarei para governar o meu povo*. Eu,
o SENHOR Todo-Poderoso, afirmo tudo
isso”.

o colocarei (…) povo Literalmente, “farei de você um anel de selar”.

