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rães

Tema – Considerai o vosso passado – (Ageu 1.1-10)
SUGESTÃO DE QUEBRA-GELO: Quem na Bíblia disse: 'Não te envolvas com esse justo; porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito'?
LOUVOR E ADORAÇÃO: Separe músicas que estejam em harmonia com a ministração da Palavra. Não faça louvor de improviso!
INTRODUÇÃO – A indiferença do povo em reconstruir o templo demonstrava uma indiferença no relacionamento mais
profundo com Deus. Quando quebramos a nossa aliança com Deus, não priorizando o seu Reino, afastamos a cobertura que
atrai a proteção do Eterno e nos tornamos alvos fáceis para visitações de maldições da quebra da aliança e o pior, não
percebemos. Mateus 13:13,15 - Por isso lhes falo por parábolas; porque eles, vendo, não vêem; e, ouvindo, não ouvem nem
compreendem. 15 - Porque o coração deste povo está endurecido, E ouviram de mau grado com seus ouvidos, E fecharam seus olhos;
Para que não vejam com os olhos, E ouçam com os ouvidos, E compreendam com o coração, E se convertam, E eu os cure. Deus, então,

os faz refletir: CONSIDERAI O VOSSO PASSADO!

1 – ESCOLHAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS - O Senhor nos dá a oportunidade de revermos o proposito principal do
nosso chamado. 2“Assim diz Yahweh, o SENHOR dos Exércitos: Este povo murmura. Deus se dirigiu ao povo de Israel dizendo:
“Este povo”. Aqui Deus não disse "O meu povo". O pecado separa. Isaías 59:1-2 - EIS que a mão do SENHOR não está encolhida,
para que não possa salvar; nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. 2 - Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre
vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus estava dizendo para seu povo:

Eu, o Senhor vosso Deus os libertei do exílio, os plantei nesta terra, com um proposito: reconstruir minha casa. Muitas
vezes, procuramos justificar nossas escolhas em priorizar nossos próprios projetos, nos revestindo com um manto de
autoridade religiosa e declaramos: “Não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a Casa de Yahweh! Ainda não
é tempo de edificar a Casa do Senhor”. Hoje o Senhor Deus está desmascarando todo espírito de engano, quando Ele denuncia
a inversão de valores que existe em nosso coração: v4“Porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento,
enquanto a minha Casa continua em ruínas?” Deus está dizendo: vocês estão colocando seus projetos pessoais a frente a dos
meus projetos; vocês estão construindo suas próprias casas, enquanto a minha Casa continua em ruínas.
2 – A ORIGEM DA MALDIÇÃO - V5 Assim ordena Yahweh Tsâbâ’, o SENHOR dos Exércitos: “Considerai, pois, o vosso passado!
A Palavra de Deus é: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. O Senhor está denunciando as consequências de uma
vida separada dos princípios e valores do Reino . 6 Semeastes muito, mas colhestes pouco! Comeis, mas não vos satisfazeis; bebeis,
mas não conseguis matar a sede; vesti-vos, mas ninguém se sente aquecido e confortável; e o que recebe salário, recebe-o para depositálo numa bolsa furada!” Havia pobreza mesmo no meio da abundância. Os salários eram ganhos, mas quem os ganhava é

como se fossem derramados num saco furado. "Ponderai nisto", dizia Deus. "Perguntai a vós mesmos: "Não há um motivo
para tudo isso?" Porque está escassez? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós
corre por causa de sua própria casa. É tempo de priorizar o Reino de Deus e deixá-lo edificar a nossa casa: Salmos 127:1 - SE
o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; Quando você decide priorizar o Reino de Deus, sabe o que
acontece? Êxodo 23:25 - E servireis ao SENHOR vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água; e eu tirarei do meio de vós
as enfermidades.

3 – A OPORTUNIDADE DE CORRIGIR A ROTA - v8 Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai a
Casa, para que Eu me alegre dela e nela seja glorificado!” Exorta Yahweh. Deus não está fazendo um pedido ao seu povo! “Subi
ao monte”. A Palavra de Deus é clara. Ele não fala para deixar você confuso, com dúvida. Ele dá uma ordem: “Subi ao
monte”. Trata-se de uma ordem que exige obediência. Deus queria que fizessem Sua vontade, segundo a revelação que Ele
tinha dado, e não meramente como uma condição de prosperidade material. Mateus 6:33 - Mas, buscai primeiro o reino de
Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo: "Fazei prova de mim. Buscai em primeiro
lugar a glória de Minha casa. Então vereis, por experiência própria, pessoal, como o Senhor muda situações e
circunstâncias, transformando a maldição em bênçãos” Deus te trouxe aqui para você refletir no seu passado. O povo havia
se esquecido que Deus tinha a última palavra. Eu lhe assolei (9); fiz vir a seca (11). Nada daquilo aconteceu por acaso, mas Deus
é Quem controla a provisão de alimentos, as circunstâncias! Ele é o Senhor. Quando Deus diz: Subi ao monte e trazei madeira
e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. Quando subimos ao monte, temos uma visão completa, vemos como
Deus vê. Deus vai reverter todo quadro de maldição em benção, pois sua palavra promete no Salmo 37.4: “Agrada-te do Senhor,
e ele satisfará os desejos do teu coração”.

CONCLUSÃO - Também fomos libertados do cativeiro (do pecado). Deus designou para cada um de nós uma missão no
seu Reino. Devemos buscar o Reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Se agirmos assim, Deus se agradará de
nós e o Seu Nome será glorificado. Por outro lado, quando abandonamos a Casa do Senhor para correr atrás dos nossos
próprios interesses, a nossa situação fica igual à daquelas pessoas: “… esperamos o muito, mas eis que vem a ser pouco”.
Cada vez menos. Quando não priorizamos o Reino de Deus, descobrimos que quanto mais corremos atrás dos nossos
interesses, menos temos e teremos que correr mais ainda. “Obedeceram à voz do SENHOR seu Deus”. Deus hoje nos faz
uma proposta: CUIDA DA MINHA CASA QUE EU CUIDO DA SUA. Considerai o vosso passado!
MOMENTO DE OFERTA E ORAÇÃO & AVISOS – ORAÇÃO: Ore pela multiplicação das células e para Deus levantar líderes. OFERTA: Não há colheita sem

semeadura. Vamos semear nesta hora! AVISOS – A nossa Festa de Pentecoste ocorrerá nos dias 30 de agosto a 01 de setembro, com a presença confirmada do Pr, Anatole Sobogô. Encontro da Rede
Tamojuntos de jovens e adolescentes ocorrerá nos dias 13 a 15 de setembro. O Encontro de homens com Deus de 4 a 6 de outubro – quantos homens você irá levar? A Comunidade Bíblica Peniel está realizando dois cultos

ao nosso Deus aos domingos: O primeiro das 9h às 11:30 e o segundo das 18:30h às 21h.

