QUANDO DEUS CHAMA A NOSSA ATENÇÃO
Texto: Ageu 1:5-11
5 Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: "Vejam aonde os seus caminhos os levaram.
6 Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam.
Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe
salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada".
7 Assim diz o Senhor dos Exércitos: "Vejam aonde os seus caminhos os levaram!
8 Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e
nele seja glorificado", diz o Senhor.
9 "Vocês esperavam muito, mas, para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o
que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? ", pergunta
o Senhor dos Exércitos. "Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto
cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa.
10 Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu
fruto.
11 Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite
e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos
de vocês foi prejudicado".
Introdução:
• Você já passou por uma experiência que Deus usou para prender a sua atenção?
• Talvez um stress ou a perda de alguém que você amava, ou um pecado exposto em
sua vida, ou a demissão de um emprego, ou uma ruptura relacional, ou
preocupações com dinheiro, ou família ou talvez um sentimento geral de frustração
ou mesmo futilidade.
• Eu quero enfatizar esta noite que um sentimento de insatisfação deve nos levar a
encontrar satisfação em Deus.
• Deus está nos chamando para:
1. FAZER UMA PAUSA E REFLETIR
• No versículo 5, Deus se refere a si mesmo como o Jeová Sabaoth, a fim de obter a
perspectiva deles de volta para onde ela deve estar: “Agora, assim diz o Senhor dos
exércitos…”
• Simplesmente, eles haviam perdido a visão de um Deus tão grande e poderoso.
• Nós precisamos recapturar o quão poderoso e majestoso Ele realmente é.
• Você observa que, quando a nossa compreensão da imensidão de Deus desliza,
permitimos que outras coisas ofusque a nossa visão acerca de Deus.
• Isso é o que aconteceu com eles. Em vez de louvá-Lo, eles estavam vivendo para
seu próprio prazer.
• O que o Senhor Todo-Poderoso quer dizer ao Seu povo? Confira a segunda metade
do versículo 5: “…Vejam aonde os seus caminhos os levaram”.
• Esta é realmente a principal mensagem do livro e é exclusivo de Ageu, que ocorre
cinco vezes em dois capítulos: em 1:5, 1:7, 2:15 e duas vezes em 2:18.
• O Senhor está chamando o povo para refletir sobre seu procedimento.
• Veja o que vocês estão fazendo.

• Isso não é fácil de fazer, não é? Este é especialmente o caso quando estamos
cercados com perseguições irracionais e pensamento superficial.
• Você perceberá que Deus não diz: “O que os seus sentimentos dizem ou o que seus
amigos dizem?”
• Em vez disso, Ele quer que a gente envolva nossas mentes e pense.
• Se não o fizermos, vamos usar como padrão viver para nós mesmos.
• Muitos cristãos hoje acreditam em Deus, mas vivem como se Ele não existisse.
• Sejamos honestos acerca de algo. Somos especialistas em considerar os caminhos
dos que nos rodeiam, mas não consideramos nossos próprios caminhos.
• É fácil bater nos outros, enquanto desculpamos nós mesmos.
• Precisamos fazer uma pausa e refletir.
2. OLHAR E APRENDER
• O versículo 6 nos mostra o que acontece quando nós não colocamos Deus em
primeiro lugar.
• “Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam.
Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que
recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada".
• Deus atingiu a agricultura e a economia deles.
• A mensagem é clara – nós nunca vamos encontrar satisfação até que as nossas
prioridades estejam corretas.
• Eles tinham muita ação, mas eles não tinham nenhuma satisfação.
• Um sentimento de insatisfação deve nos levar a encontrar a nossa satisfação em
Deus.
• Deus estava causando aflição, a fim de obter a atenção deles.
• Essa frustração é vista nas três necessidades básicas da vida – alimentos, água e
roupas.
• E isso levou a futilidade, porque o que eles achavam que tinham desaparecia como
dinheiro colocado em bolsos furados.
• Era como uma maldição dupla. Eles levavam pouco para casa e o que eles levavam
simplesmente desaparecia.
• Amigo, se Deus não está no centro de sua vida, mesmo que você consiga o que
você acha que precisa, não será suficiente.
• A mensagem principal é que vamos estar insatisfeito até encontrarmos a nossa
satisfação em Cristo.
3. VÁ E PEGUE
• Não é suficiente apenas fazer uma pausa e refletir ou mesmo olhar e aprender.
• Deus também quer que a gente vá e pegue.
• Vemos isso no versículo 8: “Subam o monte para trazer madeira. Construam o
templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado", diz o Senhor.
• É hora de acertar o que está errado.
• Esta é a única ordem em todo o livro.
• É realmente tríplice – ir, trazer, e construir.
• Quando alguém me diz que quer que as coisas mudem, muitas vezes eu perguntolhes o quanto eles querem melhorar.

• Você observa, se nós não tomarmos o caminho para voltar onde precisamos estar
espiritualmente, isso provavelmente não vai acontecer.
• Temos que ir a Deus, se queremos mudar, porque a nossa configuração padrão é
egoísmo e procrastinação.
• Nós sempre vamos para o lugar errado se permanecermos passivos.
• Às vezes precisamos de ir buscar recursos, procurar ajuda, aconselhamento, e
buscar a responsabilização se formos sérios sobre a reconstrução de nossas
relações ou encontrar satisfação ou nos alinharmos com os propósitos de Deus.
• Devemos ir e buscar não apenas porque estamos satisfeitos, mas em última análise,
a fim de que Deus seja satisfeito e honrado.
• Nós não fazemos mudanças apenas para sair de nossa situação, mas para agradar
a Deus, porque quando ele é glorificado, nós ficaremos satisfeito também.
• Eu gosto de como John Piper diz: “Deus é mais glorificado em nós quando estamos
mais satisfeitos nele”.
• Deus encontra grande prazer quando ele é colocado de volta em seu lugar de direito.
• Ele é honrado quando nós o honramos.
• Ele é adorado quando consideramos que ele é necessário e importante.
• Devemos valorizar agradar e honrá-lo mais do que agradar a nós mesmos ou aos
outros.
• Vamos recusar a desagradar ou desonrar a Deus.
• Seu nome e sua gloria deve ser o que proclamamos.
• E fazemos isso quando obedecemos a Ele, e quando deixamos de correr atrás de
nossos interesses egoístas.
• Eu não sei o que é pior – deliberadamente desobedecer a Deus ou não lhe dar o
primeiro lugar na minha vida.
• Em Isaías 48:11, Deus diz que Ele não vai dar a Sua glória a outro.
• Mateus 6:33: “Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas”.
• As coisas funcionam quando Deus é adorado.
• Nossas necessidades são satisfeitas quando consideramos Deus como sendo tudo
o que precisamos.
CONCLUSÃO
• Precisamos fazer uma pausa refletir. Olhar e aprender. Ir e pegar.
• Quisera fossemos como o salmista quando escreveu no Salmo 119:59-60: “Refleti
em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos.
Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos.”

