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A mensagem de Ezequiel 

Aula 6 
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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 
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Parte 4 -  O  zelo de Deus: ira e julgamento 
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Os meus olhos não te pouparão, 

nem terei piedade, mas porei 

sobre ti os teus caminhos, e as 

tuas abominações estarão no 

meio de ti. Sabereis que eu sou o 

Senhor. Ez 7:4  

 

Então sabereis que, eu o Senhor é 

que firo Ez 7:9b  
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A ira de Deus e seu contexto 

5 realidades 
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1.Um Deus soberano atuando com 

um propósito maior:  SALVAÇÃO 
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VIDA 

Salvação 

 

Relações Justas com 

o próximo 

Relações Justas 

(Respeito e 

cuidado) com a 

Natureza 

 

PAZ 

 

          ADORAÇAO 

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

O Senhor ESTÁ AQUI”.  Ez 48:35b 

“Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.”Ez 11:20b 
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2.Um Deus zeloso - levará seu 
propósito até o fim 
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O  zelo de Deus move-O para atuar  em toda a 

história da  salvação  

 
Zelo - ardor, sentimento apaixonado (o significado 

da raiz é “ficar com rosto roxo”) 

Portanto, abrange tanto o zelo, como paixão e 

indignação diante de uma ofensa contra sua 

própria honra ou a doutra pessoa.  

 

Deus é despertado para sentimentos profundos 

de preocupação, em prol da santidade e da 

justiça.  
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Somente se pode entender  a ira enquadrando-a 

na vontade de comunhão do Deus da aliança. 

 

O avassalador e o sinistro jamais adquiriu carta de 

cidadania na natureza divina.  

 

A misericórdia de Deus está incluída no mais  

profundo  de toda realidade. 
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2.Um Deus zeloso - levará seu propósito 
até o fim 

Diante do 
mal? 

1.Um Deus soberano atuando com 

um propósito maior:  SALVAÇÃO 
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2.Um Deus zeloso - levará seu propósito 
até o fim 

Diante do 
mal? 

3.Um Deus que se ira - Nenhum mal passa 
despercebido  diante de Deus 

1.Um Deus soberano atuando com 

um propósito maior:  SALVAÇÃO 
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“Assim se cumprirá a minha ira, e 

satisfarei neles o meu furor, e me 

consolarei; saberão que eu, o 

Senhor, falei no meu zelo, quando 

cumprir neles o meu furor” 

     Ezequiel 5:13 
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Esse oráculo oferece provas vivas do lado 

apaixonado do caráter de Deus.  

 

Duas vezes esta longa recitação de atividade 

divina refere-se explicitamente ao estado 

emocional do Senhor.  

 

Por um lado, ele está inconsolável sobre a 

infidelidade de seu povo da aliança (v. 9); por 

outro, a fúria de seu julgamento surge das 

profundezas de sua ira pela traição da aliança.  
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 O Senhor é El Qanna, "Deus apaixonado."  

 

 

Ele não vai ficar de braços cruzados enquanto 

outros deuses competem pela devoção de seu 

povo e eles, por sua vez desprezam sua graça. 
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A ira nunca é um estado divino. Não é um atributo 
constante do Deus de Israel, como o a santidade ou a 

justiça. É uma mudança repentina de atitude divina 
motivada pela conduta do homem e exacerbação do 

mal. 
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Tanto a variedade de termos que o AT 

emprega quanto sua frequência  

manifestam a enorme influencia da 

ideia de ira na concepção de Deus –  

 
haron e hema – ira como um ardor interior;  

ruah e ap – como um espumar ou borbulhar;  

ebrah, zaam e za´ap – ruptura de algo que 

estava reprimido ou sob pressão. 
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“Assim se cumprirá a minha ira, e 

satisfarei neles o meu furor, e me 

consolarei; saberão que eu, o 

Senhor, falei no meu zelo, quando 

cumprir neles o meu furor” 

     Ezequiel 5:13 
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Então a minha ira cessará,  

 
 

Literalmente “nariz ou narina” 

ap – como um espumar ou borbulhar;  

 

 

Quando tiver esgotado a minha ira 

Ou  “A minha irá será gasta” 
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“Assim se cumprirá a minha ira, e 

satisfarei neles o meu furor, e me 

consolarei; saberão que eu, o 

Senhor, falei no meu zelo, quando 

cumprir neles o meu furor” 

     Ezequiel 5:13 
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Diminuirá minha indignação (NVI) 

“Satisfarei neles o meu furor” 

(Almeida) 
 

haron e hema – ira como um ardor interior;  

 “Farei minha fúria descansar” 

Darei plena expressão á minha ira 
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“Assim se cumprirá a minha ira, e 

satisfarei neles o meu furor, e me 

consolarei; saberão que eu, o 

Senhor, falei no meu zelo, quando 

cumprir neles o meu furor” 

     Ezequiel 5:13 
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e serei vingado  (hebraico: 

hitnaḥēm ) 

 

apaziguado, pacificado, 

acalmado 

Yahweh será pacificado -   “respirar 

mais facilmente,  ser aliviado” 

Um efeito obtido por lidar de forma 

adequada com uma situação ruim. 
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“Serei vingado” (NVI) “Me consolarei”  

- o alívio que vem depois de 

descarregar emoções poderosas, tais 

como a mágoa ou a ira. 
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“Assim se cumprirá a minha ira, e 

satisfarei neles o meu furor, e me 

consolarei; saberão que eu, o 

Senhor, falei no meu zelo, quando 

cumprir neles o meu furor” 

     Ezequiel 5:13 
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4.Um Deus que julga - cada mal será 
tratado em tempos definidos por Deus 

Tu dizes: “Eu determino o tempo 

em que julgarei com justiça. 

Quando treme a terra 

com todos os seus habitantes, 

sou eu que mantenho firmes 

as suas colunas. 

 

    Sl 75:2,3 
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4. Um Deus que julga - cada mal será 
tratado em tempos definidos por Deus 

 

Na mão do Senhor está um cálice 

cheio de vinho espumante e 

misturado; 

ele o derrama, e todos os ímpios da 

terra o bebem até a última gota.    
    Sl 75:8 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

Prof. Luiz Riscado 

 

 

 

Sl 76:10 Até a tua ira contra os homens 

redundará em teu louvor, 

e os sobreviventes da tua ira se refrearão. 

4.Um Deus que julga - cada mal será 
tratado em tempos definidos por Deus 
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O cálice da ira de Deus 
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A ira de Deus não é impulsiva e 

caprichosa. A abrangência e o 

tempo estão totalmente no 

controle dAquele que é perfeito 

em sabedoria, longanimidade, 

justiça. 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

Prof. Luiz Riscado 

Yahweh nem sempre 

descarrega sua ira 

imediatamente mas a detém 

para castigar num momento em 

que resplandeça mais a 

claramente a justiça de sua 

atuação...  
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Porque eu já poderia ter estendido a 

mão, ferindo você e o seu povo com 

uma praga que teria eliminado você 

da terra. 

Mas eu o mantive em pé exatamente 

com este propósito: mostrar-lhe o 

meu poder e fazer que o meu nome 

seja proclamado em toda a terra.  

Ex 9:15,16 
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Yahweh Também cuida de uma correta 

interpretação de sua operação 

anunciando previamente o castigo... A 

limitação do castigo  (medida, tempo)  

diante da amplitude da bênção 

demonstra que a graça põe limites à 

ira. 
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5.A recorrência no mal pode gerar um ponto de não 
retorno - Somente Deus conhece quando chega o 

ponto de saturação 

A palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: “Filho do 

homem, em que a madeira da videira é melhor do que 

o galho de qualquer árvore da floresta?  

(...)E depois de lançada no fogo como combustível e o 

fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o 

meio, servirá para alguma coisa?  

Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava 

inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e 

ela estiver carbonizada  

      Ez 15:1,2,4,5 
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5.A recorrência no mal pode gerar um ponto de não 
retorno - Somente Deus conhece quando chega o 

ponto de saturação 

Será que o etíope pode  mudar a sua pele? 

Ou o leopardo as suas pintas? 

Assim também vocês são incapazes  de fazer o 

bem, vocês, que estão acostumados 

a praticar o mal. 

“Espalharei vocês como a palha levada pelo 

vento do deserto. 

Esta é a sua parte, a porção que lhe determinei”, 

declara o Senhor, “porque você se esqueceu de 

mim e confiou em deuses falsos.  Jer 13:23-25 
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Um Deus soberano atuando com um 

propósito maior:  SALVAÇÃO 

Um Deus zeloso - levará seu propósito até o 
fim 

Um Deus que se ira  - Nenhum mal passa 
despercebido  - O cálice da ira 

Um Deus que julga - cada mal será tratado 
em tempos definidos por Deus 

Somente Deus conhece quando o mal chega 
a um ponto de saturação/”não retorno” 
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e saberão que eu sou o 

Senhor 
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O cálice da ira sobre Jerusalém 

Ezequiel  22  

Três oráculos de Julgamento 
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3 Oráculos 

 

Veio a mim a palavra do 

Senhor 

 

1º  Oráculo - vv. 1-16 

 

 

2º Oráculo - vv. 17- 22 

 

 

3º Oráculo -  vv. 23- 31 
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1º Oráculo   v. 1-16 

 

 

 

Idolatria e sangue no meio de ti 
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Primeiro oráculo 
 

v. 1-16 -  condena Jerusalém por ser a 

cidade do sangue 

 

 

Lista a variedade de pecados religiosos, 

sexuais, sociais e judiciais que se acham 

nela 

(palavras mais frequentes: sangue no 

meio de ti) 
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 Veio a mim esta palavra do Senhor: “Filho do 

homem, você a julgará? Você julgará essa cidade 

sanguinária? Então confronte-a com todas as suas 

práticas repugnantes e diga: Assim diz o 

Soberano, o Senhor: Ó cidade, que traz 

condenação sobre si mesma por derramar sangue 

em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos! 

Você se tornou culpada por causa do sangue que 

derramou e por ter se contaminado com os ídolos 

que fez. Você deu cabo dos seus dias; chegou o 

fim dos seus anos. Por isso farei de você objeto de 

zombaria para as nações e de escárnio em todas 

as terras.  

Ez 22:1-16 
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Um homem comete adultério com a mulher 

do seu próximo, outro contamina 

vergonhosamente a sua nora, e outro 

desonra a sua irmã, filha de seu próprio pai. 

Em seu meio há homens que aceitam 

suborno para derramar sangue; você 

empresta a juros, visando lucro, e obtém 

ganhos injustos, extorquindo o próximo. E 

você se esqueceu de mim. Palavra do 

Soberano, o Senhor. 
“ 
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Primeiro oráculo 
 

Castigo: dispersão entre as nações, para que isso 

capacite o Senhor a consumir a imundícia do meio da 

cidade 

 

v. 15,16   Dispersarei você entre as 

nações e a espalharei pelas terras; e 

darei fim à sua impureza. Quando 

você tiver sido desonrada aos olhos 

das nações, você saberá que eu sou 

o Senhor”. 
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Derramamento de sangue + idolatria (v.3) – a 

adoração aos ídolos envolvia o derramamento 

de sangue na forma de sacrifício infantil     

16:21; 20:26 

 

Assassínio judicial 

Opressão 

Privação dos cidadãos da sua liberdade e 

meios de vida 

 

Suborno – Is 1:23; Amós 5:12; Miq 3:11 -  A 

corrupção foi uma ocupação que absorveu 

todas asa atenções, de modo que não sobrou 

tempo para pensar em Deus 
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O quadro geral de extorsão, de 

derramamento de sangue, de incesto 

e de falta de temor a Deus é uma 

descrição aterrorizadora de qualquer 

nação cuja hora determinada se 

aproxima. 
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Segundo oráculo 
 

v. 17-22 
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Segundo oráculo 
 

v. 17-22 -  metáfora da fusão da prata – 

indica as longas e dolorosas agonias de 

provas pelas quais Israel passará 

 

Todos os elementos na nação serão 

reunidos em Jerusalém e ali 

experimentarão o fogo da ira de Deus 
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Refinação de metais – figura 

bastante frequente no AT 

 

No caso de Israel – escória sem valor 

 

Devem ser colocados no forno para 

o conhecimento do que é a fúria do 

Senhor que está sendo derramada 

sobre eles. 
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2º Oráculo    Ex 22:17-22 
 

E depois veio a mim esta palavra do Senhor: 

“Filho do homem, a nação de Israel tornou-se 

escória para mim; cobre, estanho, ferro e 

chumbo deixados na fornalha. Não passa de 

escória de prata. Por isso, assim diz o 

Soberano, o Senhor: Visto que vocês todos se 

tornaram escória, eu os ajuntarei em 

Jerusalém.  
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Assim como os homens ajuntam prata, cobre, 

ferro, chumbo e estanho numa fornalha a fim 

de fundi-los soprando fortemente o fogo, na 

minha ira e na minha indignação também 

ajuntarei vocês dentro da cidade e os fundirei. 

Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo 

da minha ira, e vocês se derreterão. Assim 

como a prata se derrete numa fornalha, também 

vocês se derreterão dentro dela, e saberão que 

eu, o Senhor, derramei a minha ira sobre 

vocês”. 

 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

Prof. Luiz Riscado 

Terceiro  oráculo 

 
Ez 22:23-31 
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Terceiro  oráculo 

 
Ez 22:23-31 -  críticas detalhadas contra 

as diferentes classes da sociedade de 

Israel – os príncipes, os sacerdotes, os 

profetas, os nobres, e o povo da terra.  
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Casa real – descendentes de Davi 

Oficiais, Sacerdotes e Profetas 

Povo da Terra 

Camponeses, mais pobres 
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Casa real – descendentes de Davi 

Oficiais, Sacerdotes e Profetas 

Povo da Terra 

Camponeses, mais pobres 
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Há nela uma conspiração de seus 

príncipes como um leão que ruge ao 

despedaçar sua presa; devoram 

pessoas, apanham tesouros e 

objetos preciosos e fazem muitas 

viúvas.  
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Terceiro  oráculo 
Acusação contra a casa real (seus príncipes): baseia-se na 

prática de extorquir riquezas do seu povo, quase certamente 

acompanhada de violência e assassinato. 

 

11:5,6 Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e 

mandou-me dizer: “Assim diz o Senhor: É isso que 

vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei 

em que vocês estão pensando. Vocês mataram muita 

gente nesta cidade e encheram as suas ruas de 

cadáveres. 
 

Esta realeza era contrária aos princípios enunciados por Deus 

na aliança davídica, onde a obediência aos Seus 

mandamentos era uma condição primária. A linhagem de Davi, 

portanto, falhara notoriamente nas suas responsabilidades 
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Casa real – descendentes de Davi 

Oficiais, Sacerdotes e Profetas 

Povo da Terra 

Camponeses, mais pobres 
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Seus sacerdotes cometem violência contra 

a minha lei e profanam minhas ofertas 

sagradas; não fazem distinção entre o 

sagrado e o comum; ensinam que não 

existe nenhuma diferença entre o puro e o 

impuro; e fecham os olhos quanto à 

guarda dos meus sábados, de maneira que 

sou desonrado no meio deles.  
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Terceiro  oráculo 
 

Sacerdotes também culpados 

 

Tinha a responsabilidade de zelar  pela lei (torá) de 

Yahweh.  

 

Eles violaram tanto a lei quanto a santidadae que 

deviam conservar.  

 

Tudo fora reduzido a um nível comum de impureza, seja 

a santidade da adoração, a dos alimentos ou a dos 

tempos e estações (v.26) Sua falha em manter a 

qualidade distintiva da coisas de Deus significa que Ele 

era desconsiderado e tratado com desprezo. 
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Seus oficiais são como lobos 

que despedaçam suas presas; 

derramam sangue e matam gente 

para obter ganhos injustos.  
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Seus oficiais são como lobos 

que despedaçam suas presas; 

derramam sangue e matam gente 

para obter ganhos injustos.  
 

Os nobres compartilhavam de algumas das 

acusações de extorsão e crueldade feitas 

contra seus soberanos 
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Seus profetas disfarçam esses feitos 

enganando o povo com visões falsas e 

adivinhações mentirosas. Dizem: ‘Assim 

diz o Soberano, o Senhor’, quando o 

Senhor não falou.  
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Casa real – descendentes de Davi 

Oficiais, Sacerdotes e Profetas 

Povo da Terra 

Camponeses, mais pobres 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

Prof. Luiz Riscado 

Seus profetas disfarçam esses feitos 

enganando o povo com visões falsas e 

adivinhações mentirosas. Dizem: ‘Assim 

diz o Soberano, o Senhor’, quando o 

Senhor não falou.  

 

 
Os profetas apoiavam os poderosos como 

tranquilizantes religiosos   - disfarçam esses 

feitos (literalmente: cobrem de reboco – 13:10-

16). Pintam de branco os seus crimes com 

fórmulas corretas , porém vazias 
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O povo da terra pratica extorsão e comete 

roubos; oprime os pobres e os 

necessitados e maltrata os estrangeiros, 

negando-lhes justiça. 
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O povo da terra pratica extorsão e comete 

roubos; oprime os pobres e os 

necessitados e maltrata os estrangeiros, 

negando-lhes justiça. 
 

 

O povo da terra segue os padrões de 

comportamento estabelecidos pelos seus líderes. 

 

O “povo da terra” era o povo comum – não os mais 

pobres dentre os camponeses – mas sim todos 

aqueles que possuíam plenos direitos como 

cidadãos. Tinha, portanto, a capacidade de julgar 

algumas pessoas menos privilegiadas do que eles 

mesmos, as quais podiam tiranizar. 
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Casa real – 
descendentes de Davi 

Oficiais, Sacerdotes e 
Profetas 

Povo da Terra 

Camponeses, mais 
pobres 

Corrupção 
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Aplicação : Brasil 2016 
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586 
a.C. 

2016 
d.C. 

Um Deus soberano atuando com um propósito maior:  

SALVAÇÃO 

Um Deus zeloso - levará seu propósito até o fim 

Um Deus que se ira  - Nenhum mal passa despercebido  - O 
cálice da ira 

Um Deus que julga - cada mal será tratado em tempos 
definidos por Deus 

Somente Deus conhece quando o mal chega a um ponto de 
saturação/”não retorno” 
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586 
a.C. 

2016 
d.C. 

Um Deus soberano atuando com um 

propósito maior:  SALVAÇÃO 

Um Deus zeloso - levará seu propósito até 
o fim 

Um Deus que se ira  - Nenhum mal passa 
despercebido  - O cálice da ira 

Um Deus que julga - cada mal será tratado 
em tempos definidos por Deus 

Somente Deus conhece quando o mal 
chega a um ponto de saturação/”não 

retorno” 
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Aplicação 2 : Responsabilidade indiviidual 
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Julgamento para escapar da ira 
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Na mão do Senhor está um cálice 

cheio de vinho espumante e 

misturado; 
    Sl 75:8a 
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Um Deus soberano atuando com um 

propósito maior:  SALVAÇÃO 

Um Deus zeloso - levará seu propósito até 
o fim 

Um Deus que se ira  - Nenhum mal passa 
despercebido  - O cálice da ira 

Um Deus que julga - cada mal será tratado 
em tempos definidos por Deus 

Somente Deus conhece quando o mal 
chega a um ponto de saturação/”não 

retorno” 
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Este é o julgamento: a luz veio 

ao mundo, mas os homens 

amaram as trevas, e não a luz, 

porque as suas obras eram más. 

Jo 3:19 
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e como se voltaram para Deus, 

deixando os ídolos a fim de 

servir ao Deus vivo e 

verdadeiro, e esperar dos céus 

seu Filho, a quem ressuscitou 

dos mortos: Jesus, que nos livra 

da ira que há de vir. 1 Ts 1:9,10  
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sendo justificados gratuitamente por sua 

graça, por meio da redenção que há em 

Cristo Jesus. Deus o ofereceu como 

sacrifício para propiciação mediante a fé, 

pelo seu sangue, demonstrando a sua 

justiça. Rm 3:24 
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Em sua tolerância, havia deixado impunes os 

pecados anteriormente cometidos; mas, no 

presente, demonstrou a sua justiça, a fim de 

ser justo e justificador daquele que tem fé 

em Jesus. Rm 3:26  
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O juízo futuro já começou no presente  

na pessoa de Cristo 

 

o juízo escatológico futuro será essencialmente 

a execução da sentença de condenação que, na 

verdade, já foi determinada pela resposta dos 

homens para com a pessoa de Cristo aqui e 

agora 

Uma manifestação final do juízo que está 

ocorrendo aqui e agora, de acordo com a 

natureza da resposta humana para com a 

chamada e as exigências divinas dadas por 

intermédio da pessoa de Jesus Cristo. 
 

 

 


