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A mensagem de Ezequiel 

Aula 4 
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        Deus destruirá  

  

 

 

        Deus restaurará 

 

Como um servo 
de Deus é forjado 

O programa divino 
de salvação 

A  natureza 
humana 

O zelo de Deus: 
ira e julgamento 

A  restauração de 
todas as coisas 

O espírito de nossa época 
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Como um servo de Deus é 
forjado (conclusão) 
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Como se molda um servo de Deus 
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principais etapas seguidas por Deus 

no processo de moldar uma pessoa 

para ser usada intensamente por Ele 

na propagação do Seu Reino e da Sua 

Justiça.   
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6.  Aprender a viver energizado pelo Espírito 

7. Ajustes internos 

8. Ajustes externos 

9. Obediência 

5. Crise de confiança 

1. Reconheça que Deus está trabalhando ao seu redor e convida 
você  para participar da história da salvação 

2. Sendo transformado pelo contato com a glória de Deus 

3. Discernindo a missão (De Deus somos cooperadores) 

4. Ouvindo Deus 
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Etapa 2  Sendo transformado pelo 
contato com a glória de Deus 
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Siga a glória... 
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Paulo treinou os seus sentidos para 

observar as manifestações da glória 

de Deus na vida  “ordinária” -  não 

ficou dependente do “extra-

ordinário” 

 

Como? 

Glória – manifestação de graça 

(amor leal) e verdade (fidelidade) 
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Na Nova Aliança 

 
Jo 1:14 Aquele que é a Palavra tornou-se 

carne e viveu entre nós. Vimos a sua 

glória, glória como do Unigênito vindo do 

Pai, cheio de graça (amor leal)  e de 

verdade (fidelidade) .  Jo 1:14 
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3. Discernindo a missão (De Deus 
somos cooperadores) 



Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

 

3:5-7 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. 
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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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Yahweh assegura a Ezequiel que ele 

o equipará inteiramente com 

recursos emocionais necessários 

para o desafio. Ao invés de ser 

endurecido contra Deus, ele tornar-

se-á  

 

“Ezequiel” (yehezq´el – Deus 

endurece) no sentido pleno do 

nome.  
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4. Ouvindo Deus 
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Então olhei, e vi a mão de alguém estendida para mim. 

Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou 

diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam 

escritas palavras de lamento, pranto e ais. 

 

 

 E ele me disse: “Filho do homem, coma este rolo; 

depois vá falar à nação de Israel”. Eu abri a boca, e ele 

me deu o rolo para eu comer. 

E acrescentou: “Filho do homem, coma este rolo que 

estou lhe dando e encha o seu estômago com ele”. 

Então eu o comi, e em minha boca era doce como 

mel.”. 

2:9-3:3 
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Ezequiel come as Escrituras (3:1-3). Sua 

leitura cuidadosa da Palavra de Deus é 

tanto física quanto espiritual.  As Escrituras 

se tornam parte dele, corpo e alma. 

Ezequiel é transformado ao digerir a 

Palavra de Deus. Ele é nutrido de várias 

formas, recebendo novos olhos para ver e 

novos ouvidos para ouvir o que a vida com 

Deus representa em seu tempo e lugar.  
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. Ao engolir palavras de “lamentos, prato e ais” 

(2:10), ele descobre que o insucesso do modo de 

vida do povo com Deus não é uma surpresa. Isso 

vinha de longa data. Ele vê que a verdadeira 

história do povo de Deus é uma narrativa de 

negligência, traição e escárnio ao Senhor que 

resultou em um estrondoso fim ao histórico de 

relacionamento com Deus  como foi até ali. A vida 

não poderia continuar nesse mesmo passo. Era 

inevitável que Deus destruísse a nação, a cidade 

e o templo. 
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E continuou: “Filho do homem, ouça 

atentamente e guarde no coração 

todas as palavras que eu lhe disser. 

Vá agora aos seus compatriotas que 

estão no exílio e fale com eles. Diga-

lhes, quer ouçam quer deixem de 

ouvir: Assim diz o Soberano, o 

Senhor”.  3:10-11 
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5. Crise de confiança 
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Ez 3:14-15  

 

 

Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, 

com o meu espírito cheio de amargura e de ira, 

e com a forte mão do Senhor sobre mim.  

 

Fui aos exilados que moravam em Tel-Abibe, 

perto do rio Quebar. Sete dias fiquei lá entre 

eles — atônito! 
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6.  Aprender a viver energizado pelo 
Espírito 
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Ezequiel logo aprendeu que para cumprir 

sua missão, ele precisava enxergar   que 

estava lidando com uma outra esfera – a 

esfera do Espírito e que aprender a 

interagir com o Espírito seria requisito 

fundamental para ter sucesso em seu 

serviço. 
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2:1,2 Ele me disse: “Filho do homem, fique em pé, 

pois eu vou falar com você”. Enquanto ele falava,  

o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi 

aquele que me falava. 

3:12 Depois o Espírito elevou-me, e 

ouvi esta estrondosa aclamação: 

“Que a glória do Senhor seja louvada 

em sua habitação!” 
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37:14 Porei o meu Espírito em vocês e vocês 

viverão, e eu os estabelecerei em sua própria 

terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, 

falei, e fiz. Palavra do Senhor”. 

 

 

43:5 Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me 

para dentro do pátio interno, e a glória do 

Senhor encheu o templo. 
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http://www.aventurando.com.br/wp/wp-content/uploads/2014/12/stand-up-paddle-pic13-300x199.jpg 
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7. Ajustes internos 
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8. Ajustes externos 
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Ez 24:24 Ezequiel lhes será um 

sinal; vocês farão o que ele fez. 

Quando isso acontecer, vocês 

saberão que eu sou o 

Soberano, o Senhor. 
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24:15-17  Veio a mim esta palavra do Senhor: “Filho 

do homem, com um único golpe estou para tirar de 

você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente 

nem chore nem derrame nenhuma lágrima. Não 

permita que ninguém ouça o seu gemer; não 

pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu 

turbante e as sandálias nos pés; não cubra o rosto 

nem coma a comida costumeira dos pranteadores”. 
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9. Obediência 
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24:18-19  Assim, falei de manhã ao povo, 

e à tarde minha mulher morreu. No dia 

seguinte fiz o que me havia sido 

ordenado.  Então o povo me perguntou: “Você 

não vai nos dizer que relação essas coisas têm 

conosco?” 
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Parte 3 -  A natureza humana:  

O ser  humano, a feira de vaidades e a 

fábrica de ídolos 
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“Os anseios especiais de Ezequiel consistiam em 

descobrir o ser humano em meio às seguranças 

religiosas ocultas e às “justiças” emprestadas.”  

Von Rad  
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Conforme ressaltado por Von Rad, o 

desafio de Ezequiel era trazer o povo 

de Israel à consciência da sua 

situação pecaminosa, deixando de 

lado as “muletas” em que se 

apoiavam: a religiosidade (“somos 

filhos de Abraão e membros da 

Aliança mosaica”) e a justiça própria 

baseada nos antepassados e na 

guarda de alguns mandamentos. 
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Conforme ressaltado por Von Rad, o 

desafio de Ezequiel era trazer o povo de 

Israel à consciência da sua situação 

pecaminosa, deixando de lado as 

“muletas” em que se apoiavam: a 

religiosidade (“somos filhos de Abraão e 

membros da Aliança mosaica”) e a justiça 

própria baseada nos antepassados e na 

guarda de alguns mandamentos. 
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Diga àqueles que estão 

profetizando pela sua própria 

imaginação(...) 

“Porque fazem o meu povo 

desviar-se dizendo-lhe ‘Paz’ 

quando não há paz e, quando 

constroem um muro frágil, 

passam-lhe cal,   13:2,10 
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A noção de pecado em Ezequiel 
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O profeta vê que a verdadeira história do povo de 

Deus é uma narrativa de negligência, traição e 

escárnio ao Senhor que resultou em um 

estrondoso fim ao histórico de relacionamento 

com Deus  como foi até ali.  

Sua versão da história não é pontuada pela 

repetição das obras poderosas de Deus, mas 

pelo longo registro dos atos de rebelião de Israel 

(capítulos 16,20 e 23). A vida não poderia 

continuar nesse mesmo passo. Era inevitável que 

Deus destruísse a nação, a cidade e o templo. 
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Miquéias 3:8    Mas, quanto a mim, 

graças ao poder 

do Espírito do Senhor, 

estou cheio de força e de justiça, 

para declarar a Jacó a sua transgressão, 

e a Israel o seu pecado. 

Tarefa de Ezequiel, na tradição dos 
profetas: 

 
Revelar o Pecado 

Procura comprovar que o pecado reina totalmente sobre o ser 

humano 
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O profeta quer mostrar que o pecado é muito mais do 

que infrações isoladas e do que o fracasso de uma 

geração.  

 

Pecado é uma incapacidade 

fundamental de obedecer, uma 

resistência a Deus que já se 

manifestou no primeiro dia em 

que Israel foi chamado à 

existência.  
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E eu lhes disse: Desfaçam-se, todos vocês, 

das imagens repugnantes em que vocês 

puseram os seus olhos, e não se 

contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou 

o Senhor, o seu Deus. 

“Mas eles se rebelaram contra mim e não 

quiseram ouvir-me; não se desfizeram das 

imagens repugnantes em que haviam posto 

os seus olhos, nem abandonaram os ídolos 

do Egito  Ez 20:7,89 



Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

2:3,4ª Ele disse: “Filho do homem, 

vou enviá-lo aos israelitas, nação 

rebelde que se revoltou contra mim; 

até hoje eles e os seus 

antepassados têm se revoltado 

contra mim. O povo a quem vou 

enviá-lo é obstinado e rebelde. 

É da natureza do pecado nos fazer rebeldes e 

transgressores (obstinados) 
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3:7 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. 

O pecado de Israel tornou-se crônico.   Tornou-se 

um estado de mente e de coração  
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5:6 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. 

Israel ganhou medalha de ouro nas olímpiadas da 

iniquidade e da maldade 
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 11:12 E vocês saberão que eu sou o 

Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus 

decretos nem obedeceram às minhas leis, mas 

se conformaram aos padrões das nações ao seu 

redor”. 

 

20:32 “Vocês dizem: ‘Queremos ser como as 

nações, como os povos do mundo, que servem à 

madeira e à pedra’ 

Israel deixou de lado o que a fazia especial. 

Dedicou-se a parecer com as nações ao redor 
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12:2 “Filho do homem, você vive no 

meio de uma nação rebelde. Eles 

têm olhos para ver, mas não vêem, e 

ouvidos para ouvir, mas não ouvem, 

pois são uma nação rebelde. 

Manifestação da rebeldia: deixar de usar os 

recursos para assimilar a Palavra de Deus 
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11:19 Darei a eles um coração não dividido e porei um novo 

espírito dentro deles; retirarei deles o coração de pedra e lhes 

darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus 

decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles 

serão o meu povo, e eu serei o seu Deus 

A raiz do problema:  coração dividido e espírito voltado para 

satisfazer seus próprios desejos; voltado para os seus ídolos 

20:16 porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram 

segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados. Pois 

os seus corações estavam voltados para os seus ídolos 
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7:23 “Preparem correntes, porque a 

terra está cheia de sangue derramado 

e a cidade está cheia de violência. 

9:9 Ele me respondeu: “A iniqüidade 

da nação de Israel e de Judá é 

enorme; a terra está cheia de sangue 

derramado e a cidade está cheia de 

injustiça. 

Israel praticou sofregamente injustiça nas relações 

sociais 
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24:13,14 “Ora, a sua impureza é a lascívia. Como 

eu desejei purificá-la, mas você não quis ser 

purificada, você não voltará a estar limpa, 

enquanto não se abrandar a minha ira contra 

você. “Eu, o Senhor, falei. Chegou a hora de eu 

agir. Não me conterei; não terei piedade, nem 

voltarei atrás. Você será julgada de acordo com 

o seu comportamento e com as suas ações. 

Palavra do Soberano, o Senhor”. 

A lascívia que leva a um ponto de não retorno 
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A rebeldia encontra suporte nas seguranças 

religiosas ocultas e nos profetas falsos 

 

Pois não haverá mais visões falsas ou 

adivinhações bajuladoras entre o povo de 

Israel.  12:24 
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A rebeldia encontra suporte nas seguranças religiosas 

ocultas e nos profetas falsos 

]“Filho do homem, profetize contra os profetas de 

Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que 

estão profetizando pela sua própria imaginação: Ouçam 

a palavra do Senhor! Assim diz o Soberano, o Senhor: Ai 

dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e 

não viram nada! Seus profetas, ó Israel, são como 

chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as 

brechas do muro para a nação de Israel, para que ela 

pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor  

13:2-25 
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A rebeldia encontra suporte nas seguranças religiosas 

ocultas e nos profetas falsos 

Chama a atenção do papel da maneira como algumas mulheres de 

Jerusalém “enlaçam” o povo através de amuletos e outros 

instrumentos supersticiosos.  (13:17,18)   Ezequiel denuncia todas 

essas formas de criar a ilusão da impunidade. 

 

“Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo 

que profetizam pela sua própria imaginação. Profetize contra elas e 

diga: Assim diz o Senhor, o Soberano: Ai das mulheres que costuram 

berloques de feitiço em seus pulsos e fazem véus de vários 

comprimentos para a cabeça a fim de enlaçarem o povo. Pensam que 

vão enlaçar a vida do meu povo e preservar a de vocês? 
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A rebeldia encontra suporte nas seguranças 

religiosas ocultas e nos profetas falsos  

Chama a atenção do papel da maneira como 

algumas mulheres de Jerusalém “enlaçam” o 

povo através de amuletos e outros instrumentos 

supersticiosos.  (13:17,18)   Ezequiel denuncia 

todas essas formas de criar a ilusão da 

impunidade. 

Vocês, mentindo, desencorajaram o justo contra a 

minha vontade, e encorajaram os ímpios a não se 

desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua 

vida. 13:22,23 
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3 principais significados de pecado 
 em Ezequiel 
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1)Pecar é não separar o sagrado do profano 

 
Ezequiel - o universo conceitual em que ele vive, os 

critérios que aplica, as categorias em que, a seus olhos, 

se organiza o espaço em que Israel vive, são de natureza 

expressamente sacerdotal. 

 

Ezequiel está ancorado na tradição sacro-sacerdotal. Foi 

dela que ele obteve as categorias fundamentais de 

qualquer visão sacra do universo: as do santo e as do 

profano.   
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1)Pecar é não separar o sagrado do profano 

 

Em essência, a natureza do pecado de Israel tem 

a ver com a falha em separar o sagrado do 

profano e de tomar decisões que preservem os 

aspectos sagrados (separados para o culto a 

Deus) da terra, das relações comunitárias e das 

atitudes/motivações individuais. 
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Os sacerdotes costumavam viver 

próximos da glória de Deus e lidar com 

a perigosa realidade da santidade do 

Senhor.  Organiza-se o templo 

cuidadosamente para que seja um local 

em que o povo possa se encontrar com 

a santidade  de Deus em segurança. A 

santidade de Deus é a manifestação de 

sua presença e de seu caráter.  
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Os que se aproximam da santidade de Deus 

devem ter cuidado a fim de não sofrer sobrecarga 

ou contaminação mortal.  
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Ezequiel vê que o julgamento de Jerusalém e a 

destruição do templo são o resultado da forma 

como o povo ignorou o risco de lidar mal com a 

santidade de Deus. Eles negligenciaram o 

Senhor. Imaginaram que Deus existia para o 

benefício deles. Reduziram o Senhor a lemas 

como “Deus nos ama” e “confiamos em Deus”. 

Eles não se intimidaram com a liberdade que 

Deus tem de falar independentemente  da 

opinião, da inclinação ou das certezas daquele 

povo.  
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1)Pecar é não separar o sagrado do 

profano 

 

Pecado = transgressões contra a lei de 

ordem sacra.  

 

Causa da ruína iminente de Israel:  

O fracasso do povo diante do âmbito do 

sagrado.  
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Israel : 

 

-profanou o santuário (Ez 5:11),  

 

-entregou-se a outros cultos (Ez 8:7ss), 

 

-pôs ídolos no seu coração  (Ez 14:3ss) 
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Em uma palavra: Israel se 

tornou “impuro” diante de 

Javé, eis porque será 

castigado. (Ez 20:30,43;  

23:7,13,30; 22:26; 23:39; 36:22). 
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O ser humano pecador: 
parceiro das forças da morte 
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O ser humano pecador: parceiro 
das forças da morte 

Opressão/Violência/E

ngano/ 

Imoralidade Sexual 

Terra contaminada 

      Medo e 

Angústia 

             Auto-

adoração/Idolatria 
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             Auto-

adoração/Idolatria 

 Ez 5:11 

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. 
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             Auto-

adoração/Idolatria 

 Lev 26:27-31 

“Se apesar disso tudo vocês ainda não 

me ouvirem, mas continuarem a opor-se 

a mim, então com furor me oporei a 

vocês, e eu mesmo os castigarei sete 

vezes mais por causa dos seus pecados. 

Vocês comerão a carne dos seus filhos e 

das suas filhas. Destruirei os seus 

altares idólatras, despedaçarei os seus 

altares de incenso e empilharei os seus 

cadáveres sobre os seus ídolos mortos, 

e rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de 

vocês em ruínas e arrasarei os seus 

santuários, e não terei prazer no aroma 

das suas ofertas. 

. 
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             Auto-

adoração/Idolatria 

 Idolatria exterior  (Ez 8) 

 Idolatria do coração (Ez 14) 


