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Fundada em 10 de agosto de 1873

AGEU, o profeta que nos ensina que o Senhor Deus deve
ocupar o primeiro lugar em nossas vidas.
O nome Ageu significa "festival", e sugere que o profeta
tenha nascido no dia em que o povo celebrava alguma das festas
judaicas, possivelmente antes da destruição do templo de Salomão,
conforme podemos inferir em Ageu 2:3. Se isso for verdade, Ageu
tinha idade avançada quando comunicou as profecias registradas
neste livro. Os textos de Esdras 5:1,2 e 6:14 mencionam os
ministérios de Ageu e Zacarias. Ambos preocuparam-se
profundamente com o fato de que as obras de reconstrução do
templo estavam abandonadas havia dezesseis anos (Esdras 3 e 4). A
mensagem de Ageu exortou o povo a assumir o compromisso de
viver de acordo com os padrões de Deus, e que a edificação do
templo simbolizava esse compromisso. A pregação da fervorosa e
impactante mensagem do profeta resultou na retomada da
reconstrução do templo, no an o de 516 a.C, conforme Ageu 1:14,15
e Esdras 6:13-18. Quero incentivar os queridos irmãos a fazerem
uma leitura cuidadosa do livro profético de Ageu, enquanto
estudam o conteúdo desta pastoral.
Em primeiro lugar, destaco a convocação solene para a
reconstrução da Casa do Senhor. Fazendo uma leitura inicial em
Ageu 1:1-6, perceberemos que as prioridades do povo estavam
distorcidas. Ageu pregou sua primeira mensagem no dia da festa da
lua nova, data em que os judeus se congregavam em Jerusalém para
adorar o Senhor. Outros textos trazem informações acerca da
importância de tal ajuntamento: Números 10:10; 28:11; Salmo 81:3;
Isaías 1:13,14; Oseias 2:11 e Amós 8:5. Os irmãos perceberão que a
mensagem era urgente e impositiva. Uma mensagem com a
autoridade divina, pois fora entregue diretamente por Deus a Ageu,
o profeta, 1:1,3; 2:1,10, o "enviado do Senhor" (1:13). Os
destinatários da mensagem foram Zorobabel, governador de Judá,
e Jesua, sumo sa cerdote (Esdras 5:2). Recordando o contexto
histórico, sabemos que, pouco depois de retornarem do cativeiro,
após longos setenta anos, os exilados iniciaram a reconstrução do
templo. Reconstruíram o altar das ofertas e lançaram os alicerces do
novo templo, conforme Esdras 3:1-3, 8,10. Contudo, abandonaram
o projeto por cerca de dezesseis anos. Por causa disso, o Senhor
Deus manifestou Seu desgosto com os israelitas ao chamá-los de
"esse povo" em vez de "Meu povo", Ageu 1:2a. O Senhor não aceitou
a desculpa do povo, que dizia insensivelmente: "não veio ainda o
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tempo", Ageu 1:2b. A pergunta retórica em Ageu 1:4 expõe as prioridades distorcidas do
povo, pois estavam mais preocupados com o conforto e acabamento de suas casas, que
com o templo do Senhor. É oportuno ressaltar que o Senhor Deus não precisa de uma
casa. O templo, porém, era o lugar onde prometeu encontrar-se com Seu povo, segundo
lemos em Números 14:10; 16:19 e em I Reis 8:10-13. Ao negligenciarem a reconstrução do
templo, demonstraram que a presença de Deus não era importante. Ageu chamou a
atenção do povo várias vezes para a maneira como viviam. Veja o que está registrado em
Ageu 1:5,7; 2:15,18. Por causa das prioridades distorcidas o povo estava sofrendo as
calamidades que o Senhor havia mencionado através de Moisés, conforme está escrito
em Deuteronômio 28:38-45. Todo o esforço do povo tornara-se inútil, uma vez que
trabalhavam muito, mas colhiam pouco, Ageu 1:6a. Além disso, não havia alimento e
água suficientes, Ageu 1:6b. Também, suas roupas não aqueciam, Ageu 1:6c.
Trabalhavam até a exaustão, porém sempre faltava dinheiro, pois o salá ;rio do povo
desaparecia como quem coloca moedas em um bolso furado, Ageu 1:6d. A mensagem do
profeta Ageu é um convite para que examinemos nossa própria vida, a fim de nos
certificar de que estamos caminhando conforme a vontade de Deus. Está claro na
mensagem do livro que o Senhor não aceita desculpas por causa de prioridades
distorcidas, atrasos em Sua obra e vida espiritual apática. Não devemos colocar os bens
materiais ou interesse próprio acima do Senhor e da Sua obra. Quando estabelecermos o
Senhor como prioridade principal, Ele suprirá as nossas necessidades mais básicas,
Mateus 6:33.
Em segundo lugar, chamo sua atenção para as firmes exortações do profeta para
que o povo deixasse a negligência e desse andamento à reconstrução da Casa do Senhor,
Esdras 1:7-11. Ageu convocou o povo para retomar o trabalho de reconstrução do templo
e declarou que esse ato demonstraria o arrependimento deles e que também agradariam
e glorificariam a Deus, 1:7,8. A exortação revela qual deve ser o objetivo principal do povo
de Deus. O Senhor explicou a razão pela qual havia enviado infortúnios econômicos. O
objetivo era o de chamar a atenção do povo. Eles haviam perdido as três colheitas
principais, a dos grãos, a das uvas e a das azeitonas, e até mesmo o pouco que haviam
colhido, desaparecera, Ageu 1:9. Tinham trabalhado muito, porém em vão! O Senhor
apresentou Seu julgamento na forma de um trocadilho: "Por causa do templo em ruínas,
palavra hebraica "chareb", o Senhor fez vir uma seca, no hebraico "choreb", Ageu 1:10.
Leia também Deuteronômio 28:22-24. Aprendemos com essas exortações divinas que os
nossos pecados afetam a produtividade da terra e da economia. Outros dois textos nos
dão suporte para tal entendimento: Gênesis 3 e Romanos 8:20-22.
A terceira parte deste estudo pretende mostrar que, mercê do bom Deus, o povo
obedeceu ao Senhor, Ageu 1:12-15. Graças à ação poderosa do Espírito Santo, o povo deu
ouvidos à mensagem e obedeceu, Ageu 1:12. A expressão "temeu diante do Senhor" não
se refere a um sentimento de pavor, mas à atitude de abandonar a maldade e servir a
Deus, conforme Salmo 2:11 e Provérbios 8:13 e 9:10. Percebam que esse arrependimento
ficou evidenciado através das ações do povo, e não apenas de suas palavras. A começar
pelos líderes do povo, a obras de reconstrução foram retomadas, Ageu 1:14,15. Meus
irmãos, que bom seria se o povo de Deus sempre respondesse com esse mesmo
entusiasmo à mensagem do Senhor! Percebam o quanto o Sen hor Deus se agradou da
atitude do povo, a ponto de lhes enviar uma mensagem de consolo e de encorajamento,
prometendo que estaria presente em suas vidas e caminhada: "Eu sou convosco", Ageu
1:13.
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Em quarto lugar, quero dar um destaque à promessa da glória futura da nova
Casa do Senhor, Ageu 2:1-9. Em 2:1-5, temos uma palavra de encorajamento. Foi a
segunda mensagem proferida por Ageu. Essa preciosa mensagem do profeta foi
comunicada no último dia da Festa dos Tabernáculos, Ageu 2:1,2. Você pode ler mais a
respeito dessa festa em Levítico 23:39 a 44. Apesar da festa estar relacionada à
celebração da colheita, a produção tinha sido escassa naquele ano, Ageu 1:6,11.
Observe que, após quase um ano de trabalho na reconstrução do templo, o povo
começou a desanimar porque o novo templo era muito inferior ao templo erigido por
Salomão, I Reis 6; Esdras 3:8-13. Comparando o antigo templo com o novo, os mais
idosos consideraram este último pequeno e sem valor, Ageu 2:3b. Essa atitude
negativa produziu um efeito desencorajador nos trabalhadores mais jovens. Ageu,
porém, passou a encorajá-los e a exortar os líderes e todo o povo, dizendo: "Sê forte",
Ageu 2:4. O profeta lembrou-os três vezes de que o Senhor lhes havia dito para não
desanimarem e, o mais importante, o Senhor estaria com eles, Ageu 1:13. O Senhor
Deus os protegeria e os sustentaria, dando-lhes a energia necessária para completar a
obra. Essa promessa da presença de Deus está ligada à aliança com Seu povo no monte
Sinai, Ageu 2:5a; Êxodo 19:5,6; 29:45,46; 33:14). Feita a aliança, o Senhor assumiu um
compromisso com os ancestrais dos israelitas e seus descendentes. Ele é o Deus fiel, o
Deus que não pode mentir, o Deus fiel à aliança. O Senhor Deus sabe que, às vezes,
desanimamos. Por isso, nos concedeu o Espírito Santo. Sem a presença e o auxílio do
Espírito Santo estaríamos condenados ao fracasso. Lemos em Ageu 2:6-9, algo
maravilhoso acerca da glória futura. O Senhor declarou que faria maravilhas dentro
em pouco. Essa expressão enfatiza Sua soberania no controle da história. O Senhor se
referiu ao final dos tempos, Ageu 2:6,7, quando Cristo retornará para julgar todas as
nações, conforme o ensino registrado em Mateus 24:7,29,31; I Coríntios 7:31; II Pedro
3:10; Apocalipse 16:20; 20:11 e Hebreus 12:26. A glória futura será incomparavelmente
melhor que o templo de Salomão, Ageu 2:7,9.
O quinto destaque que faço é a respeito da bênção do Senhor sobre Seu povo,
Ageu 2:10-19. Em Ageu 2:10-14, temos uma nova mensagem comunicada pelo
profeta, na ocasião em que o povo aguardava a chegada das chuvas, três meses após a
reinício das obras. O Senhor queria ensinar uma lição sobre "Ser" e "Permanecer"
santo, e fez isso por meio de algumas perguntas aos sacerdotes, considerados
especialistas nos detalhes da lei, Ageu 2:11, conforme, Levítico 10:10,11;
Deuteronômio 33:10; Ezequiel 44:23 e Mateus 2:7. A primeira questão se referia a
alguém carregando carne santa na orla da roupa. "Se a orla tocasse alguma outra
comida, esta ficaria automaticamente santificada?", Ageu 2:12. "Não", responderam,
pois embora a carne sagrada santifique as vestes diretamente em contato com ela, as
vestes por sua vez não transferem essa santidade para outras coisas, segundo o ensino
em Levítico 6:27. Ou seja, a santificação é transmitida apenas por contato direto. A
segunda questão indagava se uma pessoa impura, por ter tocado um cadáver, poderia
transferir essa impureza para outras coisas, Ageu 2:13. "Sim", responderam, pois a
impureza é contagiosa, conforme Levítico 22:4-6 e Números 19:11-22. Resumindo: "A
santidade ou pureza não pode ser transferida, mas o pecado contagia." Outro
exemplo: Uma fruta sadia não tem nenhum efeito num cesto de frutas podres.
Contudo, uma fruta podre pode contaminar facilmente um cesto cheio de frutas boas.
Do mesmo modo, o doente não obtém cura simplesmente tocando alguém saudável;
Pastoral
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ao contr&a acute;rio, o saudável pode adoecer se tocar alguém doente. O Senhor Deus
estava dizendo ao povo que a sua desobediência e as suas prioridades distorcidas
contaminavam tudo o que realizavam, incluindo os sacrifícios ofertados, o seu culto ao
Senhor. Tudo estava contaminado aos olhos do Senhor, Ageu 2:14, conforme Hebreus
12:15. Em 2:15-19, Ageu voltou a convocar o povo para refletir atentamente e comparar
a situação deles antes de obedecerem à primeira mensagem e tudo o que estava
acontecendo desde aquele dia, Ageu 2:15. Durante o período em que negligenciaram o
templo, suas colheitas produziram apenas a metade, Ageu 2:16, além do que, sofreram
secas, ferrugem e saraiva, Ageu (2:17a. Apesar disso, o povo se recusou a voltar para
Deus, Ageu 2:17b, e só retornou depois de ter dado ouvidos à pregação de Ageu.
Aprendemos a relevante lição de que, grave pecado é recusar-se a se arrepender. O
arrependimento faz uma diferença enorme. O profeta anunciou que o povo perceberia
por si mesmo quando o Senhor os abençoasse com colheitas abundantes de figos, uvas
e azeitonas, Ageu 2:18,19.
Por fim, temos em Ageu 2:20-23, a quarta e última mensagem comunicada ao
povo. Fica evidente na mensagem que os reinos do mundo serão destruídos. A última
mensagem descreve os acontecimentos que se darão "naquele Dia", Ageu 2:23a, isto é,
no dia do julgamento do Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo retornar. Essa
mensagem foi destinada a Zorobabel, governador de Judá. O Senhor afirmou
novamente que estremecerá o mundo antes de estabelecer o Seu Reino, Ageu 2:21,
conforme 2:6,7. Ele derrubará o trono dos reinos e destruirá a força dos reinos das
nações, Ageu 2:22a. O Senhor Deus está dizendo que a destruição dos reinos do mundo
será rápida e total, como ocorreu a Sodoma e Gomorra. A frase, "destruirei o carro e os
que andam nele; os cavalos e os seus cavaleiros", Ageu 2:22b, lembra-nos da destruição
do exército de Faraó, segundo lemos em Êxodo 15:1,4,5. Haverá tanta confusão e terror
que os inimigos de Deus se voltarão contra si mesmos, exatamente como ocorreu
quando Gideão atacou os midianitas, Ageu 2:22c. O comportamento dos exércitos das
nações ilustra o poder destrutivo do pecado. Aqueles que se opõem a Deus acabam se
destruindo a si mesmos. Somente o Reino de Jesus permanecerá!
Que a meditação e o estudo deste livro profético aqueça nosso coração, renove
nossa consagração, restabeleça nossas prioridades, desperte em nós o temor do Senhor
em nossa caminhada e nos faça viver para a glória do nosso Pai.
No amor de Jesus.
Lutero Rocha.

─ CRIANÇAS DE PRIMEIRA ─
ACAMPAMENTO CRIANÇAS DE PRIMEIRA |Começaram as inscrições para mais
um acampamento Crianças de Primeira, e vão até o dia 04/11. Não deixe de
inscrever o seu filho, sobrinho, neto, etc. Esse ano as crianças aprenderão sobre a
importância de manter a mente santa. O acampamento será baseado em Filipenses
4:8 ("Quanto ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o
que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se
há algum louvor, nisso pensai...")
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─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
NOVOS MEMBROS | Hoje, em nosso Culto Dominical receberemos por Profissão de Fé e
Batismo a nossa irmã, Adriana Pereira de Moura Melo, esposa de Henrique Passhaus
Acioly de Melo, seguida do Batismo Infantil, de seu filho menor, Theo Paashaus Moura de
Melo. Que o Senhor abençoe essa família e os faça crescer em Sua Graça.
JUNTA DIACONAL | A reunião da Junta Diaconal da PIPR acontecerá hoje, às 16:00h.
PLENÁRIA SAF | Hoje haverá reunião plenária às 16h. Todas as sócias estão convocadas.
CONVITE SAF | Os presbíteros e diáconos estão convidados a estarem presentes hoje na
reunião da SAF para receberem homenagem pelo seu dia.
INSTITUTO FILADÉLFIA - COMENDO E CRESCENDO | Nova campanha de
alimentos. Querido irmão, abra sua despensa, tire um alimento e traga domingo para
PIPR. Perecível ou não, toda oferta será bem vinda! Procure a caixa na pracinha da igreja. E
Deus suprirá nossos celeiros.
AGENDA | O Pr. Lutero está pregando, desde ontem, na Igreja Presbiteriana de Itu, SP. O
pastor conta com suas orações.
CONGRESSO APECOM EM RECIFE | A Agência Presbiteriana de Evangelização e
Comunicação (APECOM) estará promovendo um Congresso em Recife nos dias 15 e 17 de
setembro como o tema: «A Dinâmica da Igreja». Inscrições no site:
www.ipb.org.br/congressoregional/. Não fique de fora. Palestrantes: Rev. Robson
Granjeiro, Ronaldo Lidório, Leonardo Sahium.
CONSELHO | Reunião do Conselho, será na próxima sexta-feira, dia 02 de setembro, às
20:00h.
CEIA DO SENHOR | No próximo domingo à noite estaremos celebrando a Ceia do
Senhor. Venha com seu coração e espírito preparados para esse momento de comunhão
do Corpo de Cristo, e de renovação de nossos votos de consagração ao Senhor.

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─

Nos próximos domingos repassaremos aos irmãos alguns relatos de obreiros
que participaram deste curso:
‘‘Louvo a Deus por me proporcionar esta oportunidade de participar do CBPL. É
gratificante saber que esta igreja está comprometida com a obra missionária e sempre
procurando maneiras de ser útil na vida dos vocacionados, assim sendo instrumentos de
Deus em nossas vidas.
Tudo foi proveitoso. Cada preletor. Ver a paixão deles em passar cas palestra
dando o melhor de si para o Reino de Deus.
Como foi edificante poder ouvir dos campos missionários de suas vitórias, lutas e
desafios em seus campos.
Que o ministério de missões continue firme neste propósito de capacitar os
obreiros do Senhor. ‘’
Paulo Silvano - Viana Maranhão
Notícias de primeira e Espaço missionário
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─ SÚPLICA E INTERCESSÃO ─
"Orai uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo.” Tg 5: 16
Interceda a Deus pelos seguintes irmãos:
Problemas de Saúde
Outros Enfermos
ŸAlnira Amorim;
ŸAmaro Souza;
ŸAmérica Elisabeth(Betinha);
ŸAnaide Lopes;
ŸBayard Amorim;
ŸDilma Figueiredo;
ŸGlória Santiago;
ŸJoão Alves;
ŸJuraci de Souza;
ŸManacés Lyra;
ŸMarlene Vasconcelos;
ŸPr. Iclayber Alves;
ŸRaquel Amorim;
ŸSandoval Jr.;
ŸVanildo Lima .

ŸMaria Clara (bisneta de D.

Edite);
ŸPaulo de Tarso (irmão de

Laurete);
ŸPriscilla Borges (gravidez

de risco).

Outros pedidos

Ÿ Pelos desempregados,
subempregados e
autônomos;
Ÿ Crianças do Instituto
Filadélfia e Barnabé;
Ÿ Pela situação do Brasil.

─ ESCALAS E PLANTÕES ─
28/08 a 03 de setembro

Equipes

Fernando Trajano
Israel Selva
José Bartolomeu
Marcelo Barbosa

Presbíteros
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Diáconos

04 a 10 de setembro
Edson Vieira
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens
Aurilo Daniel

Sistema de som

Klaus Wagner/Dennis

Klaus Wagner/Dennis

Regente Congregacional

Sebastião Ventura

Sebastião Ventura

Oração (Terças-feiras)

Presbítero da escala

Presbítero da Escala

Doutrina (Quintas-feiras)

Pr. Lutero Rocha

Pr. Lutero Rocha

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês
Agosto

DiaDia Itamaracá

Aldeia

CP Nazaré Aliança
CP Aliança Vicência
Nazaré

Celebração do 143º aniversário de Fundação e 138º de Organização da PIPR

6 | Súplicas, intercessão, escalas e plantões

Itambé

─ ANIVERSARIANTES ─
“Tu pois, ﬁlho meu, fortiﬁca-te na graça que está em Cristo Jesus.” II Tm 2:1
Dia

Nome

28/08
28/08

Saulo Silva de Araújo
Vanessa de Matos Peixoto Oliveira

29/08

Henrique Vitalino Trajano

29/08
31/08
01/09

Wedja Danielle de Matos Henrique Pires
Lucas da Silva Filgueira
Vera Lúcia Ferrer de Melo

02/09

Helga Oliveira de Souza Cavalcanti Ferreira

03/09

Lorena Carneiro Vieira Santos
Fernanda Márcia Neumann Monteiro Henrique

─ ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO ─
“Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne” Ef 5:31
Dia

28

Casal

Marcelino Bastos Pereira e Patrícia Bayma Pereira

Anos

34

*Atualize seus dados por email ou ligue para a secretaria da igreja.

Aniversariantes
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio Instrumental

Prelúdio Quarteto Masculino

Regozijai-vos no Senhor
*Leitura Bíblica: Salmo 122
*Oração
*Hino: NC 35 “Adoração e Súplica”

Exaltemos a Deus com Alegria
*Leitura Bíblica: Salmo 33:1-12
*Oração de Exaltação
*Cântico “Salmo 96 “
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Celebrai Sua Misericórdia e Perdão
Leitura Bíblica: Salmo 115:1-8
Oração de Confissão
Cânticos

Sejamos Humildes de Coração
Leitura Bíblica: Salmo 135:13-18
Oração de Confissão
Cânticos Congregacionais

Consagremos Nosso Ser a Deus
*Leitura Bíblica: Salmo 20:1-3
*Ofertório: NC 33 “Maravilhas Divinas”
*Oração de Consagração
Profissão de Fé e Batismo – Batismo
Infantil

Ofertemos em Louvor
*Leitura Bíblica: Salmo 50:14-15,23
*Ofertório: NC 41 “Louvor Pela Graça
Divina”
*Oração de Consagração
Quarteto masculino

Ouçamos Sua Instrução Com Temor
Música Especial
Mensagem – Mis. Cosmo Sá
*Oração & Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Sua Palavra nos Transforma
Mensagem – Rev. Arthur De Paula
Hino NC 93 “Firmeza na Fé”
*Oração & Bênção Araônica
*Tríplice Amém

Notícias de Primeira

Notícias de Primeira
*Congregação de pé

*Congregação de pé

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL- 10h30

─ ATIVIDADES SEMANAIS ─
Culto Matinal e Vespertino

9h e 18h

Escola Bíblica Dominical

10h30

Terça

Reunião de Oração

19h

Quarta

Equipe Pastoral

10h

Domingo

Quinta

Estudo Bíblico

19h

Sábado

Atividades com a juventude

18h

8| Programação litúrgica e atividades semanais

