A Bíblia Inteira num Ano
Lição 25 – Os Livros de Ageu, Zacarias, e Malaquias
Ageu, Zacarias e Malaquias são conhecidos como os profetas pós-cativeiro. Eram os mensageiros de Deus durante o
período de restauração de Jerúsalem e do templo. O apelo principal de Ageu e Zacarias era para inspirar os Judeus a
terminarem o templo porque o trabalho tinha parado. A mensagem de Malaquias foi sobre o pecado trágico e a
apóstasia do povo de Deus. O reavivamento espiritual durante o regresso à Terra Santa tinha-se tornado em frieza
espiritual.
1. Ageu
Ageu lida com uma situação verdadeira nas vidas das pessoas. Pouco tempo depois do regresso do
remanescente a Jersalém, eles começaram a negligenciar as coisas de Deus e passaram o seu tempo construindo
as suas próprias casas e abandonaram a reconstrução do templo. Durante 14 anos tinham estado nesta situação
espiritual e foi a esta situação que Ageu foi mandado com a mensagem de Deus. Estava entre o primeiro grupo
que regressou a Jerúsalem com Zorobabel (Esdras 2:2). É provável que tivesse nascido na Babilónia durante o
cativeiro.
2. A Mensagem Central
“Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos - edificai a casa.” (1:7-8)
3. A Estrutura do Livro
O Primeiro Sermão – Reprovação – capítulo 1 – 1 de Setembro a 24 de Setembro
O Segundo Sermão – Encorajamento – 2:1-9 – 21 de Outubro
O Terceiro Sermão – Bênção – 2:10-19 – 24 de Dezembro
O Quarto Sermão – Promessa – 2:20-23 – 24 de Dezembro
4. O Primeiro Sermão – Reprovação – capítulo 1
O primeiro sermão de Ageu foi para reprovar o povo por ter deixado de construir a casa do Senhor. Eles tinham
regressado a Jerúsalem para construirem o templo e não estavam a realizar esse propósito. “Este povo diz: Não
veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do senhor deve ser edificada” (1:2). Ageu traz a mensagem do
senhor que é “Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos - edificai a casa” (1:7-8). O povo estava satisfeito
por ficar em casa e esperar até que sentissem que tinham vontade de construir a casa. Podemos aplicar isto a
nós mesmo hoje – não devemos esperar sem trabalhar. Se Deus tem-nos dito para fazer algo, não devemos
esperar, devemos trabalhar.
5. O Segundo Sermão – Encorajamento –2:1-9
Nas palavras de encorajamento de Ageu, ele declara tres fatos:
PRIMEIRO – o contrato que Deus fez com israel e a Sua fidelidade a esse contrato – v. 5.
SEGUNDO – o Espírito de Deus está com eles e não devem ter medo – v. 5.
TERCEIRO – Deus fala que haverá um “tremer” das nações (a tribulação) e virá o “Desejado de todas as nações”
(Jesus) e a “glória desta última casa será maior do que a da primeira” (v. 6-9). Estas coisas também nos devem
dar inspiração a nós – o contrato que Deus tem feito connosco, a presença do Espírito, e o regresso de Jesus
Cristo.
6. O Terceiro Sermão – Bênção – 2:10-19
O povo deveria perguntar aos sacerdotes coisas acerca da lei de Moisés (v.11). O impuro não pode ser
purificado pelo contacto com algo puro. Ageu aplica isto aos Judeus (v.12-13). Apesar de terem voltado à Terra
Santa, os seus corações ainda estavam longe de Deus (v. 14). Deus julgou-os porque não mudaram os seus
corações para com Ele (v.15-17). Quando eles mudam o seu coração, Deus promete a sua bênção (v.19).
7. O Quarto Sermão – Promessa – 2:20-23
Este sermão é para Zorobabel, governador de Judá. A mensagem é a mesma que é encontrada nos versículos 67. Fala do propósito final de Deus. O reino dos gentios acabará. “Naquele dia” Deus fará de Zorobabel um “anel
de selar” – um sinal de autoridade, uma garantia do Messias que virá. Zorobabel foi honrado por receber um

lugar nas duas genealogias de Jesus – Mateus 1:12-17 e Lucas 3:27. Cristo é o filho de Zorobabel e o filho de
Deus.
Começando com o momento de obediência, Deus abênçoa. Está a construir a casa do Senhor, a sua igreja, feita
de pedras vivas? Ou está à espera de algo, em vez de trabalhar?
1. Zacarias
Zacarias foi contemporâneo de Ageu – Esdras 5:1, Ageu 1:1 e Zacarias 1:1. Zacarias complementou a mensagem
de Ageu. Ele foi profeta e sacerdote. Era o filho de Berequias, filho de Ido, um profeta (Neemias 12:4) – então
Zacarias era da família de Aarão. Desde o tempo de Zacarias e Ageu, os sacerdotes lideram a nação. A história
de Israel encaixa em tres períodos principais:
De Moisés a Samuel – Israel sob os Juízes
De Saul a Zedequias – Israel sob os Reis
De Jesuá até 70 D.C. – Israel sob os Sacerdotes
2. As Suas Profecias
Encontram-se mais profecias sobre Cristo no livro de Zacarias do que em qualquer outro livro profético menos
Isaías. Aqui está uma lista de algumas das profecias e uma escritura que fala do cumprimento dessa profecia:

PROFECIAS DE CRISTO

CUMPRIMENTO

Servo – Zacarias 3:8
Mateus 12:18
Renovo – Zacarias 3:8, 6:12
Lucas 1:78
Rei-Sacerdote – Zacarias 6:13
Hebreus 6:20-7:1
Rei humilde – Zacarias 9:9-10
Mateus 21:4-5
Traído – Zacarias 11:12-13
Mateus 27:9
Pastor ferido – Zacarias 13:7-9
Mateus 26:31
A Segunda Vinda – Zacarias 14:4, 9
Ainda não cumprido.
3. A Mensagem Central
“Com grande zelo estou zelando por Jerusalém” – 1:14, 8:1.
4. A Estrutura do Livro
As Visões de Noite – capítulos 1-6
Quatro Mensagens – capítulos 7-8
Os “Fardos Proféticos” – capítulos 9-14
5. As Visões de Noite – capítulos 1-6
Alguns estudantes dizem que as visões são 7, outros 8, e outros 10. Talvez seja mais fácil lembrar as visões
separadas e se separarmos são 10.
(1) UM HOMEM MONTADO NUM CAVALO VERMELHO – 1:8-17.
O significado: Deus é zeloso por Jerusalém e o julgamento virá sobre as nações por causa do seu abuso do
povo que pertence a Deus e com quem Ele fez um contrato.
(2) OS QUATRO CHIFRES – 1:18.
Os quatro chifres são quatro nações que tinham espalhado Israel: Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, e Roma.
(3) OS QUATRO FERREIROS – 1:20-21.
São instrumentos de julgamento sobre as quatro nações.
(4) O HOMEM COM O CORDEL DE MEDIR – 2:1-13.
Jerusalém não será medido pela maneira que os homens medem, mas Jesus Cristo será um muro à volta
desta cidade gloriosa.
(5) JOSUÉ, O SUMO SACERDOTE – 3:1-10.
Esta visão retrata a remoção de iniquidade e a futura glória de Israel (Deus tira os vestidos sujos e veste-o
com vestidos novos e limpos e põem um mitra limpa sobre a sua cabeça).
(6) O CASTIÇAL DE OURO E DUAS OLIVEIRAS – 4:1-14.
Deus reconstruirá o templo (4:6).
(7) O ROLO VOLANTE – 5:1-4.

Quando Deus contrói o Seu templo (como na visão prévia), a Sua Palavra sai pela face da terra para julgar. O
rolo é a Palavra de Deus.
(8) O EFA – 5:5-11.
A mulher no efa, um instrumento de medir e um símbolo de comércio, ensina-nos que a corrupção, contra
Deus, pertence à Babilónia, a cidade de pecado.
(9) OS QUATRO CARROS – 6:1-8.
Retratam o julgamento de Deus sobre as nações.
(10) A COROAÇÃO DE JOSUÉ, O RENOVO – 6:9-15.
Esta é uma visão da segunda vinda de Cristo.
O grande tema unificador destas profecias é “Com grande zelo estou zelando por Jerusalém... Voltei-me para
Jerusalém” (1:14-16).
6. Quatro Mensagens – capítulos 7-8
As quatro mensagens encontradas em 7:1-7, 7:8-14, 8:1-7 e 8:18-23 suportam a mensagem central de Zacarias.
Deus é um Deus zeloso pelo seu povo e adoração é um assunto do coração, não de rituais.
7. Os “Fardos Proféticos” – capítulos 9-14
(1) O Primeiro Fardo – capítulos 9-11.
Vemos a primeira vinda de Cristo em 9:9 e a segunda vinda de Cristo em 9:10-17.
Capítulo 10 é um retrato do povo de Deus disperso e depois restaurado à sua terra.
Capítulo 11 retrata a primeira vinda de Deus e a sua rejeição como o Messias. Compara 11:13 e Mateus
27:9.
(2) O Segundo Fardo – capítulos 12-14.
Estes capítulos formam uma profecia. O tema é o regresso de Cristo e o estabelecimento do seu reino na
terra. A ordem de eventos é:
- O cerco de Jerusalém – 12:1-3
- A batalha do Armagedom – 4-9
- A graça de Deus e a revelação de Jesus Cristo à casa de david – 10
- Tristeza por ter rejeitado o Messias na sua primeira vinda – 11-14
- a “fonte de pureza” aberto a Israel – 13:1
- um resumo destes eventos nos capítulos 13-14 (nota 14:4)
Nota que não há qualquer menção desta idade da igreja entre os dois adventos de Cristo.
1. Malaquias
Então chegamos ao último livro da Bíblia. Malaquias quer dizer “o meu mensageiro.” Ele profetizou depois dos
dias de Neemias quando a condição dos judeus tinha-se tornado deplorável. Ele é a “ponte” entre o Novo e
Velho Testamento (3:1). Foram 400 anos de silêncio entre a voz de Malaquias e “a voz do que clama no deserto”
(João 1:23).
2. A Mensagem Central
“Eis que vem – diz o Senhor dos Exércitos” – 3:1.
3. A Estrutura do Livro
O AMOR DE DEUS DECLARADO – 1:1-5
O AMOR DE DEUS DESPREZADO – 1:6 a 2:17, 3:7-15
A AMOR DE DEUS MOSTRADO – 3:1-6, 3:16 a 4:6
4. O Amor de Deus Declarado – 1:1-5
“Eu vos amei, diz o Senhor” mas Israel fartou-se de fazer perguntas irreverentes a Jeová. Estas perguntas vieram
de um povo irritado que disse que Deus não tinha provado o Seu amor para com eles. Repara nas perguntas:
(1) “Em que nos amaste?” – 1:2
(2) “Em que desprezámos nós o teu nome?” – 1:6
(3) “Em que te havemos profanado?” – 1:7
(4) “Em que o enfadamos?” 2:17

(5) “Em que havemos de tornar?” 3:7
(6) “Em que te roubámos?” 3:8
(7) “Que temos falado contra ti?” 3:13
5. O Amor de Deus Desprezado – 1:6 a 2:17, 3:7-15
O amor de Deus foi desprezado pelos profetas 1:6-2:9. Tinham sido desleais para com o Senhor com ofertas
coxas e enfermas. Deram menos que o seu melhor (1:12-13).
O amor de Deus foi desprezado pelo povo. Primeiro, foram desleais com os seus irmãos (2:10), depois por
casamentos com estranhos (2:11), depois pela sua imoralidade (2:14) e a sua insinceridade (2:17), por terem
roubado de Deus (3:8-10), e por terem falado contra o Senhor (3:13-15).
6. O Amor de Deus Mostrado – 3:1-6, 3:16 a 4:6
PRIMEIRO, por mandar o seu Filho – 3:1-6. Isto foi anunciado por João Baptista. Compara 3:1 e Mateus 11:10.
A sua segunda vinda será anunciada pelo profeta Elias – 4:5-6. Veja Lucas 1:11-17, Mateus 11:10-14, e João
1:21.
SEGUNDO, por lembrar os seus – 3:16-17. “Há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor,
e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos...”
O Velho Testamento acaba com este pensamento: “Eis que vem...” “para vós que temeis o meu nome, nascerá o
sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas” – 4:2.

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO?
Quais são os tres profetas pos-cativeiro? _______________________________________________________
Qual é a mensagem central de Ageu? __________________________________________________________
As profecias de Isaías e Zacarias falam mais do que qualquer outro livro no assunto de __________________
_______________________________________________________________________________________.
Qual é o tema e a mensagem de Zacarias? ______________________________________________________
Quando é que Malaquias escreveu a sua profecia? _______________________________________________
TRABALHOS PARA CASA:
1. Estuda as suas lições pronto para o concurso prà semana.
2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana.
3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia.
4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia.

