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“Pensai bem em vossos caminhos!” (Ag 1,7)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.
AGEU (= FESTA, ALEGRIA) – ANO 520 A.C.: É ainda o contexto do Império Persa. A Pérsia, sob o rei Cambises, havia
conquistado o Egito no ano de 525 a.C. Os exércitos persas
tinham que atravessar Judá para atacar o Egito. Em 522
a.C. morre o rei Cambises e o sucede o rei Dario I. Toda essa
movimentação dos exércitos na terra prometida levou os
judeus, que haviam retornado para Jerusalém, a terem séria preocupação com tal situação que até abandonam a
reconstrução do templo. Passaram a se preocupar apenas
com seus próprios interesses: suas casas e seus campos.
É neste ambiente que aparece o profeta Ageu. É provável
que ele tenha nascido no exílio. Sua missão é reanimar o
governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué e o povo
a reconstruírem o templo que apenas estava no alicerce.
1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!
2) LER: Ageu 1, 1-9
“No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do
mês, a palavra do Senhor foi dirigida, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e
a Josué, filho de Josedec, grão-sacerdote, nos seguintes termos:
assim disse o Senhor dos Exércitos. Este povo disse: “Ainda não
chegou o momento de reconstruir o Templo do Senhor”. E a palavra do Senhor foi dirigida por intermédio do profeta Ageu
nos seguintes termos: É para vós tempo de habitar em casas
revestidas, enquanto esta casa está em ruínas? Agora, pois, assim disse o Senhor dos Exércitos: Pensai bem em vossos caminhos! Semeastes muito e colhestes pouco, comestes, mas não
vos saciastes, bebestes, mas não até a embriaguez, vestistes-vos, mas não vos aquecestes, e o assalariado coloca o seu salário em uma bolsa furada. Assim disse o Senhor dos Exércitos. Pensai bem em vossos caminhos! Subi a montanha, trazei
madeira e reconstruí a casa! Nela eu porei a minha complacência e serei glorificado, disse o Senhor. Esperastes muito e eis
que veio pouco. O que recolhíeis, eu, soprando o espalhava. Por
que isto? - Oráculo do Senhor dos Exércitos. Por causa da minha Casa que está em ruínas, enquanto vós correis cada um
para a sua casa.”
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você.
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure apenas
guardar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine a cena.
Descubra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Deus dirige sua Palavra através do Profeta Ageu ao governador Zorobabel e ao Sumo Sacerdote Josué.
+ O Profeta recorda que o povo pensa que não chegou ain-

da a hora de reconstruir o Templo.
+ Convida a refletir: “Pensai bem em vossos caminhos!”
+ Os esforços e o trabalho não atingem o objetivo, não frutificam porque a Casa do Senhor está em ruínas, abandonada.
3) MEDITAR:
O que o texto diz para mim, para minha família?
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destinatário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Palavra?
+ O profeta Ageu convida ao discernimento: Será que as
coisas de Deus têm preferência na sua vida? Ou você no
seu dia a dia primeiro procura os seus interesses?
+ Pense nas Palavras de Jesus: “Buscai, em primeiro lugar, seu Reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão
acrescentadas” (Mt 6,33).
+ Qual o espaço de tempo, durante o dia e a semana, que
você dedica para Deus?
+ A reconstrução do Templo levaria a união do povo a buscarem juntos o bem comum. Como você vive o amor ao
próximo e a busca do bem comum?
4) ORAÇÃO:
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazendo
orações que podem ser: louvor, agradecimento, súplica, pedido
de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração depois
de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Peça a luz do Espírito Santo para sempre escolher a melhor parte para permanecer em Deus.
+ Peça a graça de buscar e trabalhar pelo Reino de Deus.
+ Peça a Deus que livre você da tentação de viver a vida
com egoísmo.
+ Peça a graça, para que a exemplo de Jesus, você busque
sempre o bem das pessoas e da comunidade.
5) CONTEMPLAÇÃO:
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhuma
palavra, há só silêncio. Contemplo este caminho que Deus propõe pela sua Palavra. Contemplo a minha vida a partir desta Palavra. O que minha vida muda a partir da vivência desta
mensagem? Qual compromisso que devo assumir?
6) REZAR O SALMO 149: – “Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo,...”
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