
  

   

 
 

DESPERTA MEU ESPÍRITO, SENHOR 

Lição de Célula – 83/2018 

 

AGEU 1:12-15; 2:1-5 

Contexto: Jerusalém foi invadida, queimada, destruída e todo o povo levado cativo pela Babilônia. Jerusalém 

se tornou um lugar abandonado, desolado e em ruínas. Aquele povo, cheio de sonhos, vínculos e projetos, foi 

oprimido, levado cativo para uma terra de hábitos completamente diferentes dos quais estavam acostumados. 

Com o passar dos anos, muitos foram se adaptando aos costumes daquela terra, foram se estabelecendo e 

construindo suas famílias. 70 anos depois do exílio de Israel Deus levanta Esdras, Neemias e Zorobabel para 

voltarem a Jerusalém com o propósito de reconstruir a cidade. Os mais velhos já estavam sem forças e os 

mais jovens sem vínculos com suas raízes, entretanto, em meio de aproximadamente 2 milhões de hebreus, o 

Senhor levanta cerca de 50 mil pessoas para retornar a terra natal. Aquele povo, 70 anos depois, retorna, 

carregado de lembranças e histórias, se deparam com a ruína, tudo completamente destruído e planteia. 

 

A nossa cultura não permite voltar atrás e valorizar o que passou, e os que o fazem são chamados de 

conservador, somos impulsionados a sermos imediatistas e um povo sem memórias. Mas em Provérbios 22:28 

Deus disse “Não removam os marcos deixados por vossos pais”. Existem valores de famílias, de 

relacionamentos, de cuidados da vida civil e social que não podemos perder. 

 

Voltar para Jerusalém implicava em desafios, grandes riscos e perigos. Contudo, aquele povo decidiu voltar e 

ainda se deparar com a tristeza de encontrar toda aquela ruína, o lugar da glória e o mover de Deus todo 

destruído. Em meio ao desamino e fraquezas, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu: “...esforça-

te..., trabalhai; porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos...e o meu espírito habita no meio de voz; 

não temais”. 

 

Essa é a história da igreja, a missão da igreja, a sua e a minha missão de hoje: retornar às raízes, aos princípios 

eternos do Reino de Deus. Se não nos despertarmos, somos facilmente aculturados e moldados por esse 

sistema mundano. Temos que trilhar um caminho muito difícil de volta a Jerusalém. Precisamos lembrar que 

Deus não nos chamou para prosperar na Babilônia e não esquecer da presença, da glória e de como Deus se 

manifesta no meio do povo. 

 

Mas ninguém conseguiria voltar se não fosse pelo Espírito Santo de Deus: V 1:14 “E o Senhor suscitou o 

espírito do governador de Judá, Zorobabel... do sumo sacerdote Josué...e o espírito de todo o resto do povo”. 

 

DESPERTA MEU ESPÍRITO SENHOR 

 

É necessário decidirmos voltar, resgatar os valores de Deus em nossa vida pessoal, familiar, conjugal, 

profissional, em nossas finanças, e, só é possível fazê-lo movidos pelo Espírito de Deus. 

 

Assim como Zorobabel, Deus deseja que você se empenhe em levar a Sua igreja de volta a adoração, ao culto 

e a restaurar os muros, os valores, os preceitos, os princípios que cercam as pessoas, as famílias como um 

muro de proteção. Se aliançar com pessoas, que Deus também suscitará o espírito para restaurar valores do 

templo, do local de culto, da cidade e dos muros da cidade. 

 

A restauração não é um processo fácil. Aquele povo levou 21 anos para restaurar o templo. Toda a restauração 

levou de 70 a 80 anos, de muita luta, muitas guerras com os povos vizinhos, de guerras internas, uma luta 

intensa para restaurar o templo, o culto, os valores e os muros de proteção. 

 

Importa que você decida restaurar o culto a Deus: a devoção, a rendição, o quebrantamento, o altar, o estudo 

da palavra, desfrutar de mais tempo com o Espírito Santo e estabelecer nessa terra devastada um lugar de culto 

e adoração ao Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. E reconstruir os muros: abandonar princípios, 

valores, decisões, hábitos da sua vida cotidiana, abandonar as impurezas, os lixos que o cercam e influenciam, 



  

   

e adquirir os hábitos e princípios do reino de Deus que serão como muro ao seu redor. 

 

Almeje ser restaurado, não por força ou violência, mas pelo Espírito de Deus. Deseje ter mais tempo com o 

Senhor, desfrutar da visitação do Espírito Santo, ser restaurado pelos valores eternos de Deus, intensificar o 

fogo da Sua presença e ser agraciado pela glória e a paz do Senhor em seu viver. 


