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Oração em Família

AGEU (= FESTA, ALEGRIA) – ANO 520 A.C.: Durante a 
empreitada na reconstrução do Templo aparecem 
sentimentos desanimadores da parte dos judeus que 
tinham visto a glória do primeiro Templo. Entretan-
to, o profeta Ageu dirige uma palavra de ânimo da 
parte de Deus para o governador Zorobabel, para o 
sumo sacerdote Josué e para todo o povo.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vos-
sos 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 vos-
sos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apre-
ciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo 
Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por 
Cristo Senhor Nosso. Amém!

2) LER: Ageu 2, 1-9
“No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, no vigé-
simo primeiro dia, a palavra do Senhor foi dirigida por 
intermédio do profeta Ageu, nos seguintes termos: Fala, 
pois, assim a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de 
Judá, e a Josué, filho de Josedec, sumo sacerdote, e ao res-
to do povo. Quem é entre vós o sobrevivente que viu este 
Templo em sua glória primeira? E como o vedes agora? 
Ele não é como nada a vossos olhos? Agora, pois, sê forte, 
Zorobabel, oráculo do Senhor. Sê forte, Josué, filho de Jo-
sedec, sumo sacerdote, sê forte, todo o povo da terra, orá-
culo do senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco - 
oráculo do Senhor dos Exércitos - conforme o compromis-
so que conclui convosco na saída do Egito, e uma vez que o 
meu espírito permanece no meio de vós, não temais! Por-
que assim disse o Senhor dos exércitos. Ainda um pou-
co de tempo e eu abalarei o céu, a terra, o mar e o conti-
nente. Abalarei todas as nações, então afluirão as rique-
zas de todas as nações e eu encherei este Tempo de glória, 
disse o Senhor dos Exércitos. A mim pertence a prata! A 
mim pertence o ouro! Oráculo do Senhor dos Exércitos. A 
glória futura deste Templo será maior do que a passada, 
disse o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu darei a paz, 
oráculo do Senhor dos Exércitos.”

O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure ape-
nas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, ima-
gine a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto 
que leu.
+ A Palavra de Deus é dirigida através do Profeta Ageu 
ao governador Zorobabel, ao sumo sacerdote Josué e 
a todo o povo de Deus.
+ O profeta questiona quem dentre o povo havia vis-
to o primeiro templo.

“O meu espírito permanece no meio de vós, não temais!!” (Ag 2,5)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. + O profeta exorta: “Sê forte e trabalhai” porque Deus 
está presente.
+ Deus promete que encherá o novo Templo de glória 
que será maior do que a anterior.

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro desti-
natário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta 
Palavra?
+ O profeta Ageu exorta na reconstrução do Templo: 
“Sê forte e trabalhai porque Deus está convosco.” O 
que necessita ser reconstruído na sua vida pessoal 
e espiritual? Repita essas palavras de exortação en-
quanto você reflete sobre essa reconstrução na sua 
vida: “Sê forte e trabalhai porque Deus está comigo”. 
“Não temais!”
+ Muitos que viram o primeiro Templo olharam com 
desânimo para o novo Templo que estava sendo re-
construído. Entretanto, o profeta Ageu, em nome de 
Deus, afirma que a glória do novo Templo será maior 
do que a passada e será lugar de paz.  É um convi-
te a olhar além das aparências. É fundamental olhar 
além das aparências: o próximo e a sua própria vida. 
Reflita nisso!

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazen-
do orações que podem ser: louvor, agradecimento, súpli-
ca, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu 
coração depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Peça a graça de enfrentar os desafios da vida com a 
força e coragem que vem da presença de Deus.
+ Peça a luz do Espírito para ver além das aparências, 
seja o próximo, seja a sua própria vida.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo ne-
nhuma 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 43 (42):  –  “Julga-me, ó Deus, defen-
de minha causa...” 

Baixe a versão para celular em:
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