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Objetivo do curso: Ezequiel é um dos livros bíblicos 

menos estudados. Sua mensagem, contudo, é 

extremamente relevante para quem deseja participar da 

história da salvação e crescer na semelhança com 

Cristo.  Neste livro, o Deus da Aliança revela-se através 

de palavras de julgamento e esperança em um dos 

momentos mais obscuros e sofridos da história da 

salvação (grandes reviravoltas internacionais, a queda 

de Jerusalém e o exílio). Neste curso vamos estudar   a 

mensagem de Ezequiel no seu contexto   e aplicá-la aos 

desafios de hoje identificando princípios para  

reconhecermos  Deus como Senhor  em todas as áreas 

de nossa vida. 
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Contexto 
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 Era o quinto dia do quarto mês do 

trigésimo ano, e eu estava entre os 

exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-

se os céus, e eu tive visões de Deus. 

Foi no quinto ano do exílio do rei 

Joaquim, no quinto dia do quarto mês. 

A palavra do Senhor veio ao sacerdote 

Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio 

Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão 

do Senhor esteve sobre ele.  1:1,2 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL 

Luiz Riscado 
Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

  

E daquele momento 

em diante, o nome da 

cidade será: 

 

O Senhor ESTÁ 

AQUI”.  48:35b 
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2. Visão panorâmica de Ezequiel 

593 
a.C. 

Início 
Exílio 
Judá 

586 
a.C. 

Queda de 
Jerusalém 

571 
a.C. 

Ministério profético de Ezequiel 

722 
a.C. 

Queda 
Samaria 
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As mensagens de Ezequiel foram 

endereçadas ao povo de Judá diante de 

uma crise (o colapso da nação) em uma 

época específica da história (598-586 a.C.) 

 

A primeira série de mensagens  (caps. 1-

24) foi recebida num intervalo de seis 

anos, o período que precedeu à queda de 

Jerusalém por Nabucodonozor. 
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Os efeitos da crise são visíveis em cada página 

e o profeta esforça-se trazendo avisos urgentes 

sobre o desastre iminente.   

Mas no final a cortina cai com um anúncio final 

chocante do desastre iminente. 

 

Vislumbres de esperança são raros, 

espalhados como pérolas preciosas em um mar 

turbulento de fúria  6:8-10; 11:14-21; 16:60-63; 

17:222-24; 20:40-44) 
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Ano 

(após 

exílio  do 

rei 

Joaquim) 

Ano do 

calendário 

Tema Capítulos 

abrangidos 

5 (30) 31/7/593 

a.C. 

Visão inaugural 1:1,2; 3:16 

6 592 Transportado para Jerusalém 8:1 

7 591 Conceito negativo da história de 

Israel 

20:1,2 

9 588 Início do cerco (2 Rs 25:1) 24:1 

11 587/586 Sentença contra Tiro 26:1 

10 587 Sentença contra Egito 29:1 

27 571 O Egito em troca de Tiro 29:17 

11 587 Oráculo contra Faraó 30:20 

11 587 Oráculo contra Faraó 31:1 

12 585 Lamentação sobre Faraó 32:1 

12 586/585 Morto o Egito 32:17 

12 585 Chegada do primeiro fugitivo 585 

25 573 Visão do futuro 40:1 
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 Deus destruirá 

   

 

 

 

  

 

Deus restaurará

   

 

587 a.C 

Poderíamos resumir o ensino de Ezequiel em 

duas frases: 
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        Deus julgará  

 

 

    Deus restaurará 

  

 

Salvação 

Caps 1-33 Caps 34-48 
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O espírito de nossa época 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL 

Luiz Riscado 
Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

Os homens de hoje são 

 

 -Infantis 

 -Narcisistas 

 

 

Embalados por uma filosofia Utilitarista  

( Alvo Maior: Felidade = + prazer / - dor) 

Distraídos por Consumismo e 

Entretenimento 
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Utilitarismo   -   

 

Alvo Maior    é Felicidade 

 

Felicidade =      Prazeres       Pesares 

 

 

Distraídos por Consumismo e 

Entretenimento 
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Algumas marcas do “espírito de nosso tempo” 

Façamos um rápido levantamento das principais 

características do “espírito de nosso tempo”: 

 

- Idolatria canalizada para objetos “não religiosos”  

(idolatria exterior e idolatria do coração) 

 

 

 

-   A era da Experiência –  Ênfase no  Sentimento - 

“Sensation” .  

Neste contexto, as narrativas coletivas perdem valor. O 

importante é a experiência, o sentimento, o subjetivo – 

Alguns chamam nossa época de era Capitalismo 

emocional – o que o capitalismo propicia é voltado para 

estimular nossas emoções(ver as propagandas, as 

mensagens -  consumo, economia, política) 
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- A Era da luta contra a passagem do tempo.  Extremo 

desconforto com o envelhecimento. A idolatria da 

juventude. 

 

 

- Excesso de informação. Dificuldade de discernimento. 

Pouca escolha. 
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A Sociedade do Cansaço - Byung-Chul Han.  

 

- Cada época histórica tem as suas doenças 

características. Se a humanidade já passou pelas 

épocas bacteriana e viral, o nosso tempo define-se pela 

doença neuronal. 

 

Diferenças? Para Han, as duas primeiras definiam-se 

pela ameaça daquilo que é "estranho" e "exterior" —a 

bactéria, o vírus que agredia o organismo. A violência 

neuronal —presente nas depressões, na ansiedade, nas 

neuroses etc— é algo que nasce em nós e contra nós. 
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Por quê é tão pouco lido 
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Nova aversão à revelação divina sobre: 

 

  Deus que se ira / Julga 

 

  A Condição natural  do homem  
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Onde os homens curvarem os joelhos diante deste 

Deus e reconhecerem que em sua ação justa ele 

está em movimento, ali a proclamação de Ezequiel 

atinge seu objetivo adequado.  

 

O homem afetado pela ação de Deus responde 

corretamente o que Deus endereça para ele através 

da palavra do profeta e da escritura de julgamento, 

reconhecendo a Deus, aceitando seu governo, 

dando-lhe graças  e dispondo-se a fazer a sua parte 

para o Seu reino venha. 
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 “Ezequiel é o profeta do Antigo Testamento 

que proclama mais radicalmente que qualquer 

outro que nenhuma justiça das pessoas 

chamadas por Deus pode levantar-se diante 

de Deus”  (Walter Zimmerli) 

 

É aquele de quem Paulo mais se aproxima ao 

expor a condição humana diante do Deus 

Eterno 
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Ezequiel e o Plano Divino de 

Salvação 
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Ezequiel retrata poderosamente a 

grandiosidade e a glória do governo 

soberano de Deus , bem como a sua 

santidade, a qual ele salvaguarda com zelo. 
 

O cerne teológico do livro é o desenrolar dos 

propósitos salvíficos divinos na história 

universal - desde a ocasião em que Deus precisa retirar-

se do meio das impurezas do seu povo até a consumação 

do seu grandioso propósito de redenção. 
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Aprofunda a compreensão do plano 

divino de Salvação 

 - Aliança 

 - Vida 

 - Pecado 

 - Julgamento 

 - Ira 

 - O nome de Deus 

 

Amplia  a Concepção profética da história 
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Transmissão da  Vida (= Benção) 

Salvação = Vida 
 

 Vida = Desfrute da presença do Deus 

Eterno  
Gn 2:9 Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo 

tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para 

alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida 

e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 

Gn 2:16, 17 E o Senhor Deus ordenou ao homem: 

“Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas 

não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, 

porque no dia em que dela comer, certamente você 

morrerá".  
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Criação  Original 

De que o homem é feito? 

Vida  ZOE -  é a palavra mais empregada na Bíblia para a vida de 

Deus:  perfeita, poderosa, eterna. 

A língua grega tem diferentes palavras para “VIDA” 

 

Vejamos algumas delas: 

 

Vida  BIOS  -   vida física, que tem a ver com as funções do corpo: 

respirar, andar, digerir, escutar, etc 

 

 

Vida  PSIQUE -  vida da alma, que tem a ver com o mundo interior de 

cada pessoa:  pensamentos, emoções, consciência, memória, 

imaginação 
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Corpo 

Vida  

Psique Alma 

Vida bios 

Coração Vida Zoe 
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Vida 

 Alma 

 Alma 

Coração 

Corpo 

Alma 

Vida  Bios 

Vida  Psique 

Vida  Zoe 

Para com 
Deus 

Para 
consigo 
mesmo 

Para com o 
próximo 

Para com o 
restante da 

Criação 
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VIDA 

Criação 

 

Relações Justas 

com o próximo 

Relações Justas 

(Respeito e 

cuidado) com a 

Natureza 

 

PAZ 

 

          ADORAÇAO 
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VIDA 

Criação 

 

Relações Justas 

com o próximo 

Relações Justas 

(Respeito e 

cuidado) com a 

Natureza 

 

PAZ 

 

          ADORAÇAO 
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VIDA 

Justiça 

 

Relações Justas com o 

próximo 

Relações Justas 

(Respeito e cuidado) 

com a Natureza 

 

PAZ 

 

          ADORAÇAO 

Fé 

Aliança 

Liderança 
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Morte 

Queda 

Opressão/Violência/

Engano/ 

Imoralidade Sexual 

 

Terra contaminada 

 

      Medo e Angústia 

             Auto-

adoração/Idolatria 
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Israel -  a geração de Ezequiel – o que deu 

errado? 

 

 Liderança corrompida 

 Desconsideração/Desobediência à Aliança 

 Coração rebelde/irrecuperável por si mesmo 

 Terra corrompida 

 Templo corrompido/destruído 

 Cidade corrompida/destruída 

  

A presença de Deus/Glória de Deus afasta-se... 
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3:4-9 Depois ele me disse: “Filho do homem, vá agora à 

nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está 

sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, 

mas à nação de Israel; não irá a muitos povos de fala obscura 

e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria 

entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Mas 

a nação de Israel não vai querer ouvi-lo porque não quer me 

ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e 

obstinada. Porém eu tornarei você tão inflexível e endurecido 

quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das 

pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, 

nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação 

rebelde”. 
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5:5-12  “Assim diz o Soberano, o Senhor: Esta é 

Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao 

seu redor. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou 

contra as minhas leis e contra os meus decretos mais do 

que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as 

minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. 

“Portanto assim diz o Soberano, o Senhor: Você tem sido 

mais rebelde do que as nações ao seu redor e não agiu 

segundo os meus decretos nem obedeceu às minhas leis. 

Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao 

seu redor. 

“Por isso diz o Soberano, o Senhor: Eu estou contra 

você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das 

nações.  
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5:5-12  Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei 

com você o que nunca fiz nem jamais voltarei a fazer. Por isso, 

entre vocês sucederá que os pais comerão os seus próprios 

filhos, e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e 

dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso, juro 

pela minha vida, palavra do Soberano, o Senhor, que por ter 

contaminado meu santuário com suas imagens detestáveis e 

com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção. 

Não olharei com piedade para você e não a pouparei. Um terço 

de seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro de 

seus muros; um terço cairá à espada fora da cidade; e um terço 

dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. 
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Então diga a eles: Assim diz o Soberano, o Senhor: Uma vez 

que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus 

ídolos e derramam sangue, como deveriam possuir a terra? 

Vocês confiam na espada, fazem coisas repugnantes, e cada 

um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Deveriam 

possuir a terra? 

“Diga isto a eles: Assim diz o Soberano, o Senhor: Juro pela 

minha vida: Os que restam nas ruínas cairão à espada, os 

que estão no campo entregarei aos animais selvagens para 

ser devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em 

cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto 

abandonado. Darei fim ao poder de que se orgulha, e tão 

arrasados estarão os montes de Israel que ninguém desejará 

passar por lá.  
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Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver tornado a terra um 

deserto abandonado por causa de todas as práticas repugnantes que 

eles cometeram. 

“Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando 

sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos 

outros: ‘Venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor’. O 

meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as 

suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam 

devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, 

para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de 

amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles 

ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. 

“Quando tudo isso acontecer — e certamente acontecerá — eles 

saberão que um profeta esteve no meio deles”. 
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36:16-21 De novo a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: “Filho 

do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, 

eles a contaminaram com sua conduta e com suas ações. Sua 

conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma 

mulher. Por essa razão derramei sobre eles a minha ira, porque 

eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com 

seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram 

espalhados entre os povos; eu os julguei de acordo com a conduta 

e as ações deles. E, por onde andaram entre as nações, eles 

profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: 

‘Esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve que sair da terra 

que o Senhor lhe deu’. Tive consideração pelo meu santo nome, o 

qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha 

ido. 
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36:16-21 De novo a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: “Filho 

do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, 

eles a contaminaram com sua conduta e com suas ações. Sua 

conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma 

mulher. Por essa razão derramei sobre eles a minha ira, porque 

eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com 

seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram 

espalhados entre os povos; eu os julguei de acordo com a conduta 

e as ações deles. E, por onde andaram entre as nações, eles 

profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: 

‘Esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve que sair da terra 

que o Senhor lhe deu’. Tive consideração pelo meu santo nome, o 

qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha 

ido. 
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Em resumo,  Ezequiel enxerga um processo em que tudo 

estará preparado para a presença de Deus. 

 Um novo líder (pastor) 

 Uma nova aliança 

 Um novo coração e um novo espírito 

 Terra restaurada 

 Povo renascido 

 Templo restaurado 

 Nova cidade 

 

Quando a restauração for completada, cumprir-se-ão as 

palavras finais do livro 

E daquele momento em diante, o nome da cidade será: 

O Senhor ESTÁ AQUI”.  48:35 
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36:22-18 “Por isso, diga à nação de Israel: Assim diz o Soberano, o 

Senhor: Não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, 

mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as 

nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, 

que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no 

meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do 

Soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês 

diante dos olhos delas. 

“Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as 

terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura 

sobre vocês e ficarão puros; eu os purificarei de todas as suas 

impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e 

porei um espírito novo em vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e 

lhes darei um coração de carne.  
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36:22-18. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo 

os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês 

habitarão na terra que dei aos seus antepassados; vocês serão o meu 

povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. 

Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre 

vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de 

modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por 

causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e 

das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas 

iniqüidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que 

não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do Soberano, o 

Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó 

nação de Israel! 
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Resumo da teologia do livro: 

 

Ezequiel focaliza Israel de modo 

incomparável como povo santo no templo 

santo, da cidade santa e da terra santa.  

Israel, ao contaminar o culto que prestava, 

tornara-se impuro e contaminara o templo, 

a cidade e o país inteiro. Diante dessa 

contaminação, Deus só podia retirar sua 

presença e castigar o  povo com 

destruição nacional. 
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Resumo da teologia do livro: 

 

No entanto, a fidelidade de Deus para com a 

aliança e seu desejo de salvar eram tão grandes , 

que ele avivaria de novo o seu povo, seria pastor 

compassivo dos seus, purificaria suas impurezas 

e os reconstituiria como expressão perfeita do 

seu reino na terra prometida e governada por 

Davi, venceria totalmente todas as forças e 

potências organizadas contra ele, demonstraria 

sua glória entre as nações e devolveria à cidade 

santa a glória da sua presença. 
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 - A promessa da restauração 
 

Conforme já vimos, o juízo destruidor não foi a última 

palavra na história de Deus com Israel. A  fidelidade de 

Deus para com a aliança  garantiu  palavras de  

restauração.   

 

Deus avivaria de novo o  seu povo, seria o bom pastor 

cheio de compaixão, purificaria suas impurezas  e 

reconstituiria Israel como expressão perfeita do seu 

reino na terra.  

Com isto Deus demonstraria sua glória entre as nações 

e devolveria à cidade santa a glória da sua presença. 


