
Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

A mensagem de Ezequiel 

Aula 7 
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O cálice da ira de 

Deus 

Sobre Israel  -  

Caps 4-24 

 

 

 

Sobre nações vizinhas 

Caps 25-32 

Ezequiel 24 – Capítulo de transição 
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A Morte da Mulher de Ezequiel 

 

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”. 

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?” 

E eu lhes respondi: Esta palavra do Senhor veio a mim: “Diga à 

nação de Israel: Assim diz o Soberano, o Senhor: Estou a ponto 

de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se 

orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição.  
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Ez 24:15-26 

 

Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão à espada. E 

vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto nem 

comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão 

os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão 

nem chorarão, mas irão consumir-se por causa de suas 

iniqüidades e gemerão uns pelos outros. Ezequiel lhes será um 

sinal; vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês 

saberão que eu sou o Soberano, o Senhor. 

   “E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua 

fortaleza, sua alegria e sua glória, o prazer dos seus olhos, e 

também os seus filhos e as suas filhas, o maior desejo de suas 

vidas, naquele dia um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora 

sua boca será aberta; você falará com ele e não ficará calado. E 

assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o 

Senhor”. 
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Ira e julgamento sobre as nações 

vizinhas 
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Os oráculos contra as nações 

estrangeiras  - 25-32 

 

 

Interlúdio  -  Texto de transição 
 

 
o início do cerco 

de Jerusalém 

(24:1) 

Notícia da queda 

de Jerusalém 

(33:21,22) 
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Muito importante para um israelita  ter 

consciência de que a soberania de 

Deus é universal  
 

Deus  sabe tudo que se passa em Israel 

 

  Chegou o ponto de não-retorno 

 

 

 

Deus  sabe tudo que se passa nas nações 

vizinhas de Israel 

  Chegou o ponto de não-retorno 

A punição divina e  o vocabulário do julgamento são 

semelhantes 
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  NVI 

25 II. Sentenças de juízo contra as nações  

A. Contra Amon 

B. Contra  Moabe 

C. Contra Edom 

D. Contra Filístia 

26 E.Contra Tiro 

1.O fim da cidade 

27 2.Lamento por Tiro 

28 3.Contra o rei de Tiro 

F. Contra Sidom 

G.Nota de promessa para Israel 

29 H.Contra o Egito 

1.Como o monstro que vai para a perdição 

2.Como pagamento a Nabucodonosor 

30 3.O dia iminente 

4.Quebrados os braços de faraó 

31 5.Como cedro derrubado 

32 6.Lamentação sobre Faraó 

7.Condenado  à cova entre os incircuncisos 
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Vizinhos de Israel 
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O julgamento das nações 

vizinhas é uma das formas 

empregadas para que Yahweh 

seja reconhecido 
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Contra Tiro  - 26:1-28:19  

26:1-28:19  Contra Tiro 
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A Glória de Tiro 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

Tiro, o maior porto marítimo dos 

fenícios  
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Cap. 27 – A Glória de Tiro 

Você diz, ó Tiro:  ‘Minha beleza é perfeita’. 

Seu domínio abrangia o coração dos mares; 

seus construtores levaram a sua beleza à perfeição. 

Eles fizeram todo o seu madeiramento com pinheiros de 

Senir; apanharam um cedro do Líbano 

para fazer-lhe um mastro. 

Suas velas foram feitas  de belo linho bordado, 

procedente do Egito, servindo-lhe de bandeira; 

seus toldos, em vermelho e azul, provinham das costas de 

Elisá. 

Habitantes de Sidom e Arvade eram os seus remadores; 

os seus homens hábeis, ó Tiro, estavam a bordo como 

marinheiros. 

“Os persas, os lídios  e os homens de Fute 

serviam como soldados em seu exército. 
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Cap. 27 – A Glória de Tiro 

Eles penduravam os seus escudos 

e capacetes nos seus muros, 

trazendo-lhe esplendor. 

“Társis fez negócios com você, tendo em vista os seus 

muitos bens; eles deram prata, ferro, estanho e chumbo em 

troca de suas mercadorias. 

“Judá e Israel negociaram com você; pelos seus bens 

trocaram trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. 

“Em razão dos muitos produtos de que você dispõe e da 

grande riqueza de seus bens, Damasco negociou com 

você, pagando-lhe com vinho de Helbom e lã de Zaar. 

“Os navios de Társis transportam os seus bens. 

Quanta carga pesada você tem no coração do mar. 

Seus remadores a levam 

para alto mar. 
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A Queda de Tiro 
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Nabucodonozor cercou Tiro por 13 anos. 

 

- A queda da cidade é predita  (26:1-21) 

Nessa série de quatro oráculos, profecias 

específicas de prejuízos a serem causados por 

Nabudonozor (586 a.C.) são intercaladas com 

as ameaças mais gerais de destruição total, o 

que aconteceu somente sob Alexandre, o 

Grande, depois de um cerco de sete meses em 

332 a.C. 

 

 

Motivo:   Aproveitou-se da queda de Jerusalém: 

Agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei 

(26:2). 
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- A queda da cidade é predita  

(26:1-21) 
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26:1-6  (ano 590 a.C.) 

No décimo primeiro ano, no primeiro dia do mês, veio a 

mim esta palavra do Senhor: “Filho do homem, visto 

que Tiro falou de Jerusalém: ‘Ah! Ah! O portal das 

nações está quebrado, e as suas portas se me abriram; 

agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei’, por essa 

razão assim diz o Soberano, o Senhor: Estou contra 

você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você; virão 

como o mar quando eleva as suas ondas. Elas 

destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres; 

eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. 

Fora, no mar, ela se tornará um local propício para 

estender redes de pesca, pois eu falei. Palavra do 

Soberano, o Senhor. Ela se tornará despojo para as 

nações, e em seus territórios no continente será feita 

grande destruição pela espada. E saberão que eu sou o 

Senhor. 
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Nabucodonozor cercou Tiro por 13 anos. 

 

Quatro oráculos,  

 - profecias específicas de prejuízos a serem 

causados por Nabudonozor (586 a.C.)  

 - ameaças mais gerais de destruição total, o 

que aconteceu somente sob Alexandre, o 

Grande, depois de um cerco de sete meses em 

332 a.C. 
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593 
a.C. 

Início 
Exílio 
Judá 

586 
a.C. 

Queda de 
Jerusalém 

586 a.C 

Nabucodonozor 

invade e destrói 

Tiro Antiga 

332 a.C 

Alexandre, o 

Grande, 

invade e 

destrói a 

cidade 

construída 

na ilha 
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Tiro, o maior porto marítimo dos 

fenícios  
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Tiro, o maior porto marítimo dos 

fenícios  
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Motivo:   Aproveitou-se da 

queda de Jerusalém: Agora 

que ela jaz em ruínas, eu 

prosperarei (26:2). 
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Profecia contra o Rei de Tiro 
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28:1-10 

Profecia contra o Rei de Tiro 

 Veio a mim esta palavra do Senhor: “Filho do homem, 

diga ao governante de Tiro: Assim diz o Soberano, o 

Senhor: “No orgulho do seu coração você diz: ‘Sou um 

deus; 

sento-me no trono de um deus no coração dos mares’. 

Mas você é um homem, e não um deus, embora se 

considere tão sábio quanto Deus. 

Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que 

lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria 

e o seu entendimento, você granjeou riquezas e 

acumulou ouro e prata em seus tesouros. 

Por sua grande habilidade comercial você aumentou as 

suas riquezas e, por causa das suas riquezas, 

o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. 

“Por isso, assim diz o Soberano, o Senhor: 
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“Porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto 

Deus, trarei estrangeiros contra você, 

das mais impiedosas nações; 

eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a 

sua sabedoria e traspassarão o seu esplendor 

fulgurante. 

Eles o farão descer à cova, e você terá morte violenta 

no coração dos mares. 

Dirá você então: ‘Eu sou um deus’ na presença 

daqueles que o matarem? 

Você será tão-somente um homem, e não um deus, nas 

mãos daqueles que o abaterem. 

Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de 

estrangeiros. Eu falei. Palavra do Soberano, o Senhor”. 
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vv. 13-14   “Você estava no Éden, 

no jardim de Deus; 

todas as pedras preciosas o enfeitavam: 

sárdio, topázio e diamante, 

berilo, ônix e jaspe, 

safira, carbúnculo e esmeralda. 

Seus engastes e guarnições 

eram feitos de ouro; 

tudo foi preparado no dia 

em que você foi criado. 

Você foi ungido 

como um querubim guardião, 

pois para isso eu o designei. 

Você estava no monte santo de Deus 

e caminhava entre as pedras 

fulgurantes. 
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Tiro considerava-se todo-poderosa, 

sobre-humana e virtualmente eterna; era 

possuidora de bens e sabedoria acima 

das outras cidades, 

 

 

 

A base da condenação –  

Incrível arrogância 

A reivindicação: “eu sou Deus” levou seu 

coração, de modo estúpido, a se exaltar.   
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A imaginação  de Ezequiel trabalhava 

livremente, chegando a uma variedade de 

fundos simbólicos todos inter-relacionados à 

mensagem sobre a queda de Tiro. 

 

Pecado de Tiro: Orgulho 
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  Semelhanças com  

   Adão 

 

vv.12, 13 Adão – primeiro homem, cheio 

de sabedoria e perfeito em beleza 

 “coberto com todas as pedras 

preciosas” 
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Pecado de Tiro 

  Semelhanças com  

  

 

   Querubim 

 
v. 14  O querubim da guarda ungido  (v. 13) – no 

monte santo de Deus 

 

A origem do pecado -   ganância e orgulho 

internos (15-17) 
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Orgulho                   Queda 

 

 

 
 

Até que a maldade se achou em 

você.... 
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Juízo: 
 

Em adição ao castigo de ser expulso do Éden e 

lançado abaixo da terra, como espetáculo público 

(v.17);  

 

diz-que o fogo (a espada flamejante) a atinge e a 

reduz   à cinzas (v.18). 

 

A semente da destruição da nação é, geralmente, 

encontrada nela mesma. 

 

E o comentário daqueles que a vêem novamente 

é feito: vens a ser objeto de espanto, e jamais 

subsistirá. 
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Juízo: terá seu fim encontrando a morte 

nas mãos dos estrangeiros, de maneira 

que seria totalmente impossível manter 

sua imagem de grandeza.  

“Porque eu o falei”, diz o Senhor Deus, e 

Deus tem sempre a palavra final. 

“trarei estrangeiros contra você, 

das mais impiedosas nações;”   

(babilônios) 
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Tiro foi tomada pela 

“hubris”. 
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-Razões de julgamento sobre Israel e 

outras nações são semelhantes: 

 

 

Hubris ou Hibris  

(Hubris = confiança excessiva, 

orgulho, presunção, arrogância) que 

leva a um sentimento de que “nada 

me atingirá” e à falta de controle 

sobre os próprios impulsos 
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Desejo em excesso  - acaba perdendo 

tudo 

 

 

“gatilho” da derrocada:  perda da noção 

da realidade  (insensatez) 
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Hubris em Israel 
 

“Eu lhe dei (...)Pus-lhe um vestido (...). Eu a 

vesti (...). Adornei-a (...).  

Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua 

fama espalhou-se entre as nações por sua 

beleza, porque o esplendor que eu lhe dera 

tornou perfeita a sua formosura.  

“Mas você confiou em sua beleza e usou sua 

fama para se tornar uma prostituta. Você usou 

algumas de suas roupas para adornar altares 

idólatras, onde levou adiante a sua 

prostituição. Coisas assim jamais deveriam 

acontecer!   Ez  16:9-15 
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Hubris em Israel 
 

Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma: ela 

e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de 

comida e viviam despreocupadas; não 

ajudavam os pobres e os necessitados. Eram 

altivas e cometeram práticas repugnantes 

diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, 

conforme você viu. Samaria não cometeu 

metade dos pecados que você cometeu   

 

Ez 16:49-51 
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Hubris em Israel 
 

Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma: ela 

e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de 

comida e viviam despreocupadas; não 

ajudavam os pobres e os necessitados. Eram 

altivas e cometeram práticas repugnantes 

diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, 

conforme você viu. Samaria não cometeu 

metade dos pecados que você cometeu   

 

Ez 16:49-51 
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Hubris em Israel 
 

 “Jesurum engordou e deu pontapés; 

você engordou, tornou-se pesado 

e farto de comida. 

Abandonou o Deus que o fez 

e rejeitou a Rocha, que é o seu Salvador 

Deut 32:15. 
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Hubris em Israel 
 

  
Quando o povo de Deus se sente forte, pode 

tornar-se pior do que os malignos:  

 

 

Engordam, tornam-se nédios e 

ultrapassam até os feitos dos malignos; 

não defendem a causa, a causa dos 

órfãos, para que prospere; nem julgam o 

direito dos necessitados. Jeremias 5:28. 

 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

Em síntese 
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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” 


