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10. As primeiras coisas primeiro! (Ageu)  
 

Material Bíblico: Ag 1; Jo 2:19, Ed 3:1-6, Mt. 1:23, 12:06, Ag 2, Lc 24:13-27. 

 

Citações 
• As ações expressam prioridades. Mahatma Gandhi 

• Na América, não temos problema de dinheiro. Temos problema de valores e 

prioridades. Marian Wright Edelman 

• A maioria de nós gasta muito tempo no que é urgente e não gasta  tempo 

suficiente    naquilo que é importante. Stephen R. Covey 

• Os desejos ditam nossas prioridades, as prioridades moldam nossas escolhas, e as 

escolhas determinam nossas ações. Dallin H. Oaks 

• Uma vida simples não é ver com quão pouco podemos viver - isso é pobreza, mas 

o quanto eficiente somos em colocar as primeiras coisas primeiro. . . . Quando se 

é claro sobre propósito e prioridades, se pode descartar sem dor qualquer coisa 

que seja contrária a estes, quer se trate de desordem nos armários ou 

compromissos na agenda. Victoria Moran 

• A coisa mais importante na vida é saber quais as coisas mais importantes da vida. 

David F. Jakielo 

 

Perguntas 
 Por que foi tão importante reconstruir o Templo? Será que Deus está aparecendo aqui como 

um ser egoísta e exigente, como você responderia a isso? Se você fosse Zorobabel como teria 

reagido a essas mensagens? Que lições tiramos daqui? Como aplicamos esses eventos em nossas 

próprias vidas? 

 
Resumo  Bíblico 
 Ageu 1 dá a definição: as pessoas vivem nas casas que reconstruíram após o exílio, mas o 

templo ainda está em ruínas. Eles argumentam que ainda não é hora de reconstruir o Templo. 

Assim, Deus lembra-lhes das  corretas prioridades, e como elas não estão sendo tão abençoadas 

quanto poderiam ser. João 2:19 nos faz lembrar das palavras de Jesus prometendo levantar "o 

Templo" em três dias, enquanto em Matheus 12:6, Jesus diz que alguém maior do que o templo 

está aqui. O registro histórico da reconstrução do templo sob o reinado de Zorobabel  se encontra 

em Esdras 3:1-6. Em Ageu 2 o Senhor nos dá uma lição interessante a respeito de bênçãos. 

Lucas 24:13-27 registra a história de Jesus  quando encontrou  os dois discípulos no caminho de 

Emaús, o melhor estudo bíblico jamais registrado! Como uma nota de rodapé, Hebreus 12:26 cita 

Ageu 2:6 ... 

 

Comentários  
 Esta lição é um estudo a respeito da questão das prioridades, prioridades espirituais! Ao 

ignorar suas responsabilidades para com Deus, as pessoas deixavam de receber as mais ricas 

bênçãos. 

 Quando consideramos o que é mais importante em nossa vida, mesmo o que as normas 

sociais determinam como mais importante – i. e. a nossa responsabilidade  familiar -  mais 

responsabilidades, não devem ter precedência sobre os valores de Deus, diz Jesus. Pois, eles, 

também, podem nos cegar para o que é realmente importante ... Como Jesus disse: "Se alguém 

vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua 

própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. (Lucas 14:26 NVI)  



 Mesmo a negação dos direitos da família como sendo a principal atenção do homem, da 

forma manifestada pela resposta de Jesus quando informado de que sua família terrena o 

esperava, não deve ser vista simplesmente como indiferença, mas como uma aula a respeito de 

prioridades. Jesus responde perguntando quem realmente seria sua verdadeira família, e, em 

seguida, responde a sua própria pergunta: Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, 

este é meu irmão, minha irmã e minha mãe" (Mateus 12:50)  

 Fazer o que é errado  - ou deixar de fazer o certo - por causa de laços familiares é inaceitável, 

e Jesus ainda vai mais longe  invertendo essas responsabilidades. Mas há amor e cuidado em 

situações assim, como por exemplo, o carinho e cuidado por sua mãe demonstrado por Jesus,  

mesmo quando pregado cruz. O que Jesus está argumentando contra é a desculpa que é dada na 

hora de tomar decisões que tem importância eterna: 

Enquanto caminhavam, um homem disse a Jesus: "Eu te seguirei aonde quer que fores!" Jesus 

disse ao homem: "As raposas têm suas tocas e as aves selvagens têm seus ninhos, mas o Filho do 

homem não tem sequer um lugar para descansar a cabeça. " Ele disse a outro homem: "Segue-

me". Mas o homem respondeu: "Mestre, primeiro deixe-me ir para casa e enterrar meu pai". 

"Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos", respondeu Jesus. "Vá e anuncie o reino 

de Deus." Outro homem disse: "Senhor, eu te seguirei! Mas, primeiro, deixe-me ir para casa e 

dizer adeus à minha família. "Mas Jesus lhe disse:" Ninguém que, uma vez que começa a arar , 

para e olha para trás, é apto para o reino de Deus. " (Lucas 9:57-62 Free Bible Version) 

 Jesus não oferece recompensas terrenas de muito valor – ou palácios ou mansões - na 

verdade, Ele não tem um lugar onde reclinar a cabeça. Ele não tem morada neste mundo. Nem 

tem uma família para que Ele lhe dê suprema importância. As desculpas  dadas pelos  

personagens mencionados acima ilustram como queremos estar nos dois mundos: neste, e no de 

Jesus. Tentamos pisar em duas canoas, camuflando nossa falta de compromisso com um 

programa de envolvimento familiar. Mas isso é uma farsa, e Jesus pede que nós tenhamos claras 

as nossas verdadeiras prioridades. 

  

Comentários de Ellen White 
 O conhecimento das coisas celestiais não incapacitam homens e mulheres para os deveres 

desta vida,  ao contrário, os tornam mais eficientes e fiéis. As realidades do mundo eterno 

encantam a mente, chamam a atenção e envolvem todo o ser,  e, assim, com a iluminação 

espiritual vem a bonança diligente, de origem celeste, que permite ao cristão a ter prazer em 

desempenhar os mais comuns deveres da vida. . . . (That I may know Him pg.168) 

 Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão 

acrescentadas.” (Mt 6:33). Essa promessa nunca falhará. Não podemos desfrutar o favor de Deus 

a menos que cumpramos com as condições nas quais seu favor é agraciado. Ao fazermos isso, 

nos virá paz, contentamento e sabedoria que o mundo não pode dar nem tirar ... (Conflict and 

Courage pg. 370) 

 (Matheus 6:31 citado) O Senhor não deseja que sejamos  presunçosos, não nos importemos  

com a saúde, e não tenhamos qualquer previsão para o sustento, mas quando Ele percebe que o 

mundo toma nosso pensamento vê e absorve nossas feições, vê que  perdemos de vista  as 

realidades eternas. Ele irá corrigir este mal, que é a obra de Satanás. (Our High Calling – pg.  

286) 
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