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VI. A Mensagem de Ageu para o Remanescente 

A. Primeira palavra: Que tempo é este? 
1. É tempo de edificar a casa de Deus?  

2. É tempo de ficar nas suas casas? 

3. Considerem o fruto dos seus caminhos, os resultados negativos  

4. Busquem madeira e retomem a construção da casa de Deus  

5. O próprio Deus é quem resiste o seu êxito, trazendo seca e insucesso em 
tudo o que se empreende   

B. Resultado da palavra   
1. Os líderes e todo o povo deram atenção à palavra, tiveram reverência e 

temor e obedeceram imediatamente 

2. Deus respondeu à atitude deles e disse que estava com eles 

3. Deus despertou e encorajou os líderes e todo o povo 

C. Segunda palavra: Um segundo templo inferior ao primeiro? 
1. O que pensar dessa restauração tão aquém do primeiro templo?  

2. Recado de Deus: Não fiquem desanimados com as aparências, animem-se e 
continuem trabalhando porque esta obra é minha! 



 
 

3. A promessa de hoje confirma a promessa original quando o povo saiu do 
Egito: O Espírito de Deus habita no meio do povo de Israel; não há motivo 
de ter medo 

4. A casa de Deus é ligada ao abalo final dos céus e da terra  

5. No abalo da consumação final, todas as nações serão sacudidas e levarão 
suas riquezas para a casa de Deus, para mostrar que tudo pertence a ele 

6. Deus vai encher sua casa de glória, uma glória muito maior do que a glória 
de Salomão, e, ao mesmo tempo, dará paz para toda a terra    

D. Terceira palavra: A parábola da contaminação   
1. Uma carne consagrada não consegue purificar objetos comuns 

2. Um cadáver torna impuro tudo o que tocar nele 

3. Como isso se relaciona com a vida de quem não coloca a casa de Deus 
como prioridade  

4. A mudança drástica que vai acontecer do momento que retomaram a 
construção em diante  

E. Quarta palavra: Uma palavra especial a Zorobabel   
1. Confirmação do abalo de todas as nações que Deus fará, como resultado da 

restauração de sua casa: todos os tronos e reinos serão abatidos  

2. Somente Zorobabel será preservado e transformado num anel de selar nas 
mãos de Deus 


