Isolamento
Ag 1:9 Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para
casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? -- diz o SENHOR dos Exércitos; por causa da
minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua
própria casa.10 Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra, os seus frutos.

11 Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes; sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o
azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e
sobre todo trabalho das mãos.
O Povo Atende ao Senhor
12 Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Jozadaque, o sumo sacerdote, e
todo o resto do povo atenderam à voz do SENHOR, seu Deus, e às palavras do profeta
Ageu, as quais o SENHOR, seu Deus, o tinha mandado dizer; e o povo temeu diante do
SENHOR.
13 Então, Ageu, o enviado do SENHOR, falou ao povo, segundo a mensagem do
SENHOR, dizendo: Eu sou convosco, diz o SENHOR.
14 O SENHOR despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá,
e o espírito de Josué, filho de Jozadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de
todo o povo; eles vieram e se puseram ao trabalho na Casa do SENHOR dos Exércitos,
seu Deus,
15 ao vigésimo quarto dia do sexto mês.
Começamos a viver para o que é nosso
Perante a dificuldade o povo reagiu e entendeu que o isolamento não é bom
Falo como advertência que o isolamento possa vir a ser uma realidade e que cada um se
preocupe mais com o particular do que com o de todos
Quando alguém se isola e pq é um mecanismo de defesa e nessa atitude perde a visão
A autoridade mantém a coesão e graças a Deus temos um pastor
Quando alguém se defende do próprio corpo podemos ficar doentes
Luc 11:5 Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meianoite e lhe disser: Amigo, empresta-me três pães,

6 pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe
oferecer.
7 E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes; a porta já está
fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para
tos dar;
Quando alguém não cuida de manter os amigos ao final fica só
O Amor é fundamental
Não deveríamos levar nenhuma carga sem Amor
Os problemas isolam-nos e as vezes olhamos para uns para os outros como se fosse um
problema mais que aí vem
Porque as coisas já não fluem ?
Bom talvez porque nos isolamos e isto por várias razões

Pode para já não ser um problema mas sim é um perigo o isolamento
Há várias formas de nos isolarmos
Por vezes formamos grupo elitistas e outras vezes formamos guetos
David depois de ser Rei escolheu julgar o povo com equidade
David decidiu estar com o povo com os problemas
Estou a pregar isto não para ninguém especial mas para todos e tb para mim que sofri a
forte tentação de me isolar e não quero que as pessoas vissem a minha tristeza
Quando os discípulos disseram Senhor despedidos para que vão comer e jesus disse
esse é o vosso problema dai vocês de comer
A cova não era outra coisa do que o lugar do isolamento
Quando um cão sente que está para morrer não reclama e isola-se e por vezes quando
nos isolamos e pq estamos a deixar-nos morrer
Muitos estamos cansados e carregamos fardos pesados de descontentamento
frustrações desilusões mas Deus diz que temos que despertar
Não tenho nenhuma obra que me prenda se Não que sempre sei que estou de passagem
por Todos os lugares que o Senhor e o Senhor sempre me da a graça de ter um
substituto para que eu possa dar o passo seguinte

