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Parte 5 -  Restauração 
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    Então ele me disse: “Filho do homem, 

estes ossos são toda a nação de Israel. 

Eles dizem: ‘Nossos ossos se secaram e 

nossa esperança desvaneceu-se; fomos 

exterminados’. Por isso profetize e diga-

lhes: Assim diz o Soberano, o Senhor:     

Ez 37:11-12 
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Nada da velha existência de 

Israel é aproveitado aqui 

 

 O julgamento foi até o seu 

final. 

Pela virtude da sua absoluta 

autoridade criativa, Yahweh cria 

nova vida a partir da perda mais 

profunda 
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e 

Assim diz o Soberano, 

o Senhor, a estes 

ossos: Farei um 

espírito entrar em 

vocês, e vocês terão 

vida   37:5 
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        Deus julgará  

 

 

    Deus restaurará 

  

 

Salvação 

Caps 1-33 Caps 34-48 

 

Deus julgará 

Israel  

 

    1-24  

 Deus 

julgará 

outras 

nações  

 

    25-33 
    um novo Pastor     34 

    terra restaurada     36 

    uma nova aliança     37 

    culto restaurado     40-46 

    uma nova cidade     47-48 

    novo coração/espírito      36 

“E saberão que eu sou o Senhor” 
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Em resumo,  Ezequiel enxerga um 

processo em que tudo estará 

preparado para a presença de Deus. 
 

E daquele momento em diante, o 

nome da cidade será: 

O Senhor ESTÁ AQUI”.  48:35b 
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A visão do vale 

de ossos secos 

Cap 37 

 

As águas vivificantes 

 

47:1-12 

 

 

O retorno da glória 

43:1-6 

 

 

O nome da cidade 

será... 

Cap 48 
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Renovação Espiritual 

 

A visão do vale de ossos secos 

 

Cap 37 
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A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu 

Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. 

Ele me levou de um lado para outro, e pude ver 

que era enorme o número de ossos no vale, e que 

os ossos estavam muito secos. 37:1,2 
 

 

Ossos secos   Morte 
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Estes ossos são toda a nação de 

Israel.  

 

Eles dizem: ‘Nossos ossos se secaram 

e nossa esperança desvaneceu-se; 

fomos exterminados’.   37:11 
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Morte 
Opressão/Violência/

Engano/ 

Imoralidade Sexual 

 

Terra contaminada 

 

      Medo e Angústia 

             Auto-

adoração/Idolatria 
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Morte 
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VIDA 

 

MORTE 

A visão mostra a vida 

voltando a Israel em duas 

etapas. 
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Primeira 

Ezequiel recebe a ordem: profetiza a 

estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, 

ouvi a palavra do Senhor.  

O resultado é apenas uma restauração 

parcial; os esqueletos espalhados são 

transformados em cadáveres 

individuais, mas ainda continuam 

mortos como antes. 
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Ossos secos   Morte 

 

Primeira palavra profética 

 

Ossos secos    Corpo 
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A visão mostra a vida voltando a Israel em duas 

etapas. 

 

Segunda Etapa 

Ezequiel tem de profetizar ao espírito , 

apelando para que ele venha assoprar 

sobre esses mortos, para que vivam.  

 

 Dessa vez, os cadáveres reviveram, 

colocaram-se em pé, e o milagre se 

completou. 
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Ossos secos   Morte 

 
Primeira palavra profética 

 

Ossos secos    Corpo 

Segunda palavra profética 

 

Corpo sem vida                        Corpo com vida 
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As águas vivificantes 

 

47:1-12 
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As Águas que Saíam do Templo  47:1-12 

 O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água 

saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, 

pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de 

debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me 

levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de 

fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do 

lado sul. 

O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão 

e, enquanto ia, mediu quinhentos metros e levou-me pela 

água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais quinhentos 

metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu 

mais quinhentos e levou-me pela água, que batia na cintura. 

Mediu mais quinhentos, mas agora era um rio que eu não 

conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era 

tão profunda que só se podia atravessar a nado; era um rio 

que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: 
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“Filho do homem, você vê isto?” 

Levou-me então de volta à margem do rio. 

Quando ali cheguei, vi muitas árvores em 

cada lado do rio.  

 

 

 

O paraíso original regado pelo rio com 

quatro braços (Gn 2:10) agora tem seu 

paralelo na nova criação, com seu rio e 

suas árvores (v.7) 
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Por onde passar o rio haverá todo tipo de 

animais e de peixes. Porque essa água flui 

para lá e saneia a água salgada; de modo que 

onde o rio fluir tudo viverá(..) Árvores frutíferas 

de toda espécie crescerão em ambas as 

margens do rio. Suas folhas não murcharão e 

os seus frutos não cairão. Todo mês 

produzirão, porque a água vinda do santuário 

chega a elas. Seus frutos servirão de comida, 

e suas folhas de remédio”. 
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Expressa as bênçãos que fluirão da 

presença de Deus no Seu santuário 

para outras partes da terra.  

 

 

 

Benção, fertilidade e 

água 
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 A VIDA TOMA CONTA DE TUDO  -  Ez 47 

Em outras palavras, estamos assistindo 

ao processo de “cura da terra”, através 

da propagação da água da vida. Observe as 

figuras usadas para mostrar como a terra 

tocada pelo rio explode em vitalidade: 

 

Ez 47:12 Árvores frutíferas de toda espécie 

crescerão em ambas as margens do rio. Suas 

folhas não murcharão e os seus frutos não 

cairão. Todo mês produzirão, porque a água 

vinda do santuário chega a elas. Seus frutos 

servirão de comida, e suas folhas de remédio”. 
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O retorno da glória 
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 43:1-4,6  -Então o homem levou-me até a porta 

que dava para o leste, e vi a glória do Deus de 

Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como 

o rugido de águas avançando, e a terra refulgia 

com a sua glória. A visão que tive era como a que 

eu tivera quando ele veio destruir a cidade e como 

as que eu tivera junto ao rio Quebar; e me 

prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou 

no templo pela porta que dava para o lado leste. 

Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para 

dentro do pátio interno, e a glória do Senhor 

encheu o templo. (...)Ele disse: “Filho do homem, 

este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola 

dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os 

israelitas 
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43:10-12  “Filho do homem, descreva o templo 

para a nação de Israel, para que se envergonhem 

dos seus pecados. Que eles analisem o modelo e, 

se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, 

informe-os acerca da planta do templo — sua 

disposição, suas saídas e suas entradas — toda a 

sua planta e todas as suas estipulações e leis. 

Ponha essas coisas por escrito diante deles para 

que sejam fiéis à planta e sigam as suas 

estipulações. 

   “Esta é a lei do templo: toda a área ao redor, no 

topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do 

templo. 
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A cidade dos salvos 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

 A VIDA TOMA CONTA DE TUDO 

Em visões de Deus ele me levou a Israel e me 

pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado 

sul, havia alguns prédios que tinham a 

aparência de uma cidade    40:2 

 

A cidade terá uma área livre de cento e vinte e 

cinco metros ao norte, cento e vinte e cinco 

metros ao sul, cento e vinte e cinco metros a 

leste e cento e vinte e cinco metros a oeste, que 

servirá para pasto.   48:17 
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 A VIDA TOMA CONTA DE TUDO 

E daquele momento em 

diante, o nome da cidade 

será: 

O Senhor ESTÁ AQUI”.   

48:35b 
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Qual a agenda de Yahweh para 

restauração da vida plena? 
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Israel – o que deu errado? 

 

 -Liderança corrompida 

 -Desconsideração para com a  

            Aliança 

 -Infidelidade e rebeldia 

 -Terra corrompida 

 -Templo corrompido/destruído 

 -Cidade corrompida/destruída 
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A agenda de Yahweh:   Ez 37:24-28 
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    “O meu servo Davi será rei sobre eles, e 

todos eles terão um só pastor. 

 

 Seguirão as minhas leis e terão o cuidado de 

obedecer aos meus decretos.  

 

Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a 

terra onde os seus antepassados viveram. Eles 

e os seus filhos e os filhos de seus filhos 

viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será 

o seu líder para sempre.  

A agenda de Yahweh:   Novo Líder 
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Farei uma aliança de paz com eles; será 

uma aliança eterna. Eu os firmarei e os 

multiplicarei, e porei o meu santuário no 

meio deles para sempre. Minha morada 

estará com eles; eu serei o seu Deus, e 

eles serão o meu povo. Então, quando o 

meu santuário estiver entre eles para 

sempre, as nações saberão que eu, o 

Senhor, santifico Israel”.   

A agenda de Yahweh:   Nova Aliança 
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Viverão na terra que dei ao meu 

servo Jacó, a terra onde os seus 

antepassados viveram. Eles e os 

seus filhos e os filhos de seus filhos 

viverão ali para sempre, e o meu 

servo Davi será o seu líder para 

sempre.  

A agenda de Yahweh:   Terra renovada 
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 Seguirão as minhas leis e terão o 

cuidado de obedecer aos meus 

decretos.  

 

A agenda de Yahweh:   Novo coração e novo 

espírito 
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Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o 

meu santuário no meio deles para sempre. 

Minha morada estará com eles; eu serei o 

seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, 

quando o meu santuário estiver entre eles 

para sempre, as nações saberão que eu, o 

Senhor, santifico Israel”.   

A agenda de Yahweh:   Novo templo 
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Vida   substituindo  a Morte 

Um novo Davi – Um pastor para a casa de Israel 

(reunindo o que foi separado) – Novamente  surgirá 

um único povo  (caps. 34) 

Yahweh curará a velha desobediência do povo – um 

novo coração e um novo espírito  (cap 36) 

Yahweh morará no meio do povo e será o Seu Deus 

– em uma nova e saudável aliança (cap 37) 

A terra de Israel será novamente espaço para 

consagração e adoração a Yahweh (cap. 36) 
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Vida   substituindo  a Morte 

Um novo Davi – Um pastor para a casa de Israel 

(reunindo o que foi separado) – Novamente  surgirá 

um único povo  (caps. 34) 
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Castigo para os Antigos Pastores 

 

Assim diz o Soberano, o Senhor: Ai dos pastores de 

Israel que só cuidam de si mesmos! Acaso os 

pastores não deveriam cuidar do rebanho?Assim diz 

o Soberano, o Senhor: Estou contra os pastores e 

os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu 

lhes tirarei a função de apascentá-lo para que os 

pastores não mais se alimentem a si mesmos. 

Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas 

não lhes servirão mais de comida. 34:2,10 
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Castigo para as más ovelhas 
Julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros 

e bodes. Não lhes basta comerem em boa 

pastagem? Deverão também pisotear o restante da 

pastagem? Não lhes basta beberem água límpida? 

Deverão também enlamear o restante com os pés? 

“Por isso, assim diz o Soberano, o Senhor, a eles: 

Vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a 

magra.  34:17,18,20 
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Palavra de Esperança:  Um novo Pastor 

 
 

 

 

  

        Deus julgará   

 

 

        Deus restaurará 
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Eu mesmo buscarei as minhas 

ovelhas e delas cuidarei. Assim 

como o pastor busca as ovelhas 

dispersas quando está cuidando do 

rebanho, também tomarei conta de 

minhas ovelhas. Eu, o Senhor, serei 

o seu Deus, e o meu servo Davi 

será o líder no meio delas. Eu, o 

Senhor, falei.    Ez 34:11,24 
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Vida   substituindo  a Morte 

Yahweh morará no meio do povo e será o Seu Deus 

– em uma nova e saudável aliança (cap 37) 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

34:25-31  “Farei uma aliança de paz com elas e 

deixarei a terra livre de animais selvagens para que 

as minhas ovelhas possam viver com segurança no 

deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e 

abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na 

estação própria farei descer chuva; haverá chuvas de 

bênçãos. As árvores do campo produzirão o seu 

fruto, a terra produzirá a sua safra e as ovelhas 

estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o 

Senhor, quando eu quebrar as cangas de seu jugo e 

as livrar das mãos daqueles que as escravizaram. 

Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os 

animais selvagens as devorarão. Viverão em 

segurança, e ninguém lhes causará medo.  
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A Aliança da Paz  34:25-31    

 
 

 

A nova era será marcada por uma nova 

aliança que banirá as feras da terra e 

garantirá a segurança, a fertilidade a 

produtividade para aqueles que nela 

habitam. 

 

Um Novo Ecossistema 
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A  

                     Aliança da Paz  34:25-31    
 

 

 

              Aliança  - Relacionamentos, compromissos 

 

 Aliança de paz   =   Aliança onde tudo funciona 

 

 

A palavra paz(shalom) é usada para descrever a 

harmonia que existe quando as obrigações segundo a 

aliança são cumpridas e o relacionamento é sadio.  
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Aliança de 

Paz 
Paz =  um estado 

totalmente positivo 

em que tudo está 

funcionando. 
 

 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

. 
 

Embora os montes sejam sacudidos  e 

as colinas sejam removidas,ainda 

assim a minha fidelidade 

para com você não será abalada,nem 

será removida 

a minha aliança de paz”,diz o Senhor, 

que tem compaixão de você  Is 54:10 
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A área de 

segurança  

prometida ao 

povo de Deus 

inclui o deserto, as 

pastagens não 

cultivadas , e os 

bosques, o cerrado, 

usualmente o lugar de 

algum perigo por causa 

das feras.  

 

 

O centro:  Monte Sião 

(“meu outeiro”, v. 26) , 

como na maioria das 

profecias acerca da era 

messiânica. 
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A  chuva a seu 

tempo 

refere-se às chuvas 

temporãs, que 

interrompem a seca do 

verão (em fins de 

outubro e novembro)  – 

as chuvas serôdias – 

saturam a terra – entre 

dezembro e março 

Da regularidade e 

abundância da chuva 

depende a fertilidade 

de toda a terra da 

Palestina. 
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Terras 

famosas por 

suas colheitas 

Deus providenciará 

para Seu povo 

plantações que lhe 

trarão renome entre 

as nações em razão 

da sua produção 

abundante. 
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Vida   substituindo  a Morte 

A terra de Israel será novamente espaço para 

consagração e adoração a Yahweh (cap. 36) 
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Ensino na Antiga Aliança: 

 

Os hebreus consideravam a própria terra que 

habitavam, as montanhas, os vales, as 

planícies e os rios, como um tipo de terreno 

de Deus no mundo, e o bem-estar deste 

terreno estava intimamente vinculado ao bem-

estar do povo de Deus que o habitava. 
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Oráculo dirigido aos montes de Israel –  

vv 1-15 

 

 As nações ao redor de Israel sofrerão 

vergonha por causa da maneira segundo a 

qual trataram Israel 
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Ez 36:1-7   Profecia para os Montes de Israel 

 “Filho do homem, profetize para os montes de Israel e 

diga: Ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. 

Assim diz o Soberano, o Senhor: O inimigo disse a 

respeito de vocês: ‘Ah! Ah! As antigas elevações se 

tornaram nossas’. (...)Por isso, ó montes de Israel, ouçam 

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

Senhor, aos montes, às colinas, às ravinas, aos vales, às 

ruínas arrasadas e às cidades abandonadas que foram 

saqueadas e ridicularizadas pelas demais nações ao seu 

redor — assim diz o Soberano, o Senhor: Em meu zelo 

ardente falei contra o restante das nações e contra todo o 

Edom, pois, com prazer e com maldade no coração, eles 

fizeram de minha terra sua propriedade, para saquear 

suas pastagens. (...) Por isso, assim diz o Soberano, o 

Senhor: Juro de mão erguida que as nações ao redor 

também sofrerão zombaria. 
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Mas vós... 
 

Benefícios da frutificação da terra serão 

desfrutados pelos exilados, pelo povo de 

Israel, que está prestes a vir. 

Por quê?  Agora... “Deus está convosco” (v.9 
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“Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para 

Israel, o meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou 

preocupado com vocês e olharei para vocês favoravelmente; 

vocês serão arados e semeados, e os multiplicarei, sim, toda a 

nação de Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas 

reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão 

prolíferos e se tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los como 

no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. Então 

vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, o meu povo, 

andar sobre vocês. Vocês lhe pertencerão, serão a herança de 

Israel; vocês nunca mais os privarão dos seus filhos. 

“Assim diz o Soberano, o Senhor: Como de fato dizem a você: 

‘Você devora homens e priva a sua nação de filhos’, você não 

mais devorará nem tornará sua nação sem filhos. Palavra do 

Soberano, o Senhor. Eu não permitirei mais que você ouça o 

sarcasmo das nações, e você não sofrerá mais a zombaria dos 

povos, nem fará mais a sua nação cair. Palavra do Soberano, o 

Senhor”. 
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Mas vós... 

 

Deus repopulará os montes de Israel com toda 

casa de Israel (Israel e Judá), e as cidades 

arruinadas serão reedificadas, as terras 

devastadas voltarão a ser cultivadas e darão 

seus produtos.  

 

Deus, mais uma vez, “fará vocês prosperarem 

mais do que antes ”  (v.11). 
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Vida   substituindo  a Morte 

Yahweh curará a velha desobediência do povo – um 

novo coração e um novo espírito  (cap 36) 
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O novo “homem” 
 

 

 Aspersão com água pura   v.25 

Aspergirei água pura sobre vocês 

e ficarão puros; eu os purificarei 

de todas as suas impurezas e de 

todos os seus ídolos 
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O Novo homem 

 

 

 

Transformação da personalidade 

como um todo v.26  
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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Os dois serão substituídos e renovados 

Coração 

Espírito 

 

 

Coração – sede 

da personalidade 

(mente, emoções, 

vontade) – a 

natureza mais 

interior do 

homem 

 

Espírito – impulso 

que dirige e regula 

os desejos, 

pensamentos, e 

conduta.  
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Coração – sede da 

personalidade  
(mente,  

emoções, 
vontade) –  

a natureza mais 
interior do homem 

 

partner-puFORID:10ISO-8859

http://www.jbookmarks.com/
http://www.facebook.com/
https://favorites.live.com/
http://digg.com/
http://del.icio.us/
http://www.yahoo.com/
http://www.technorati.com/
http://ma.gnolia.com/
http://www.spurl.net/
http://www.google.com/


Limit for content 

Do not exceed 

Limit for content Graphic/image limits 

Limit for content 

Do not exceed 

Limit for content 

Do not exceed 

Limit for content 

Do not exceed 

65 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espírito – impulso 
que dirige e regula 

os desejos, 
pensamentos, e 

conduta.  
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Coração  teimoso, rebelde e insensível (de 

pedra)  transformado em... 

 

 - macio, impressionável e responsivo 

(de carne) 

 

 

Espírito da desobediência 

  substituído pelo... 

 - Espírito de Deus 
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O resultado deste transplante psicológico é 

que Israel passará por uma verdadeira 

mudança de sentimentos e se tornará, pela 

iniciativa graciosa de Deus,  o tipo de povo 

que, no passado, deixara de ser de modo 

tão marcante. 
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A implantação do Espírito de 

Deus dentro deles transformará seus 

motivos e lhes capacitará a viver de acordo 

com os estatutos e juízos de Deus 

 

 

Porei o meu Espírito em vocês e os levarei 

a agirem segundo os meus decretos e a 

obedecerem fielmente às minhas leis (v.27) 
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O revestimento do Espírito era uma 

sinal da era messiânica (Is 42:1;  44:3  59:21   

Jl 2:28-29) 

 

Ezequiel tinha consciência disto e o 

mencionou em ocasiões posteriores (37:14; 

39:29) 

 

Para ele, portanto, a restauração de Israel 

era o início dos últimos dias, a era do 

Messias. 
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Os tempos messiânicos serão 

caracterizados pela efusão extraordinária 

do Espírito (Zc 4:6; 6:8) , atingindo todos os 

homens para lhes comunicar carismas 

especiais (Nm 11:29; Jl 3:1-2; At 2:16-21) 
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Porém, mais misteriosamente, o 

Espírito será para cada um 

princípio de renovação interior que 

o tornará apto a observar fielmente 

a Lei divina (Ez 11:19; 36:26-27; 

37:14; Sl 51:12; Is 32:15-19; Zc 

12:10) 
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Ele será assim o princípio da Nova Aliança 

(Jr 31:31; 2 Cor 3:6), como água fecundante 

fará germinar frutos de justiça e santidade 

(Is 44:3; Jo 4:1) que garantirão aos homens 

o favor e a proteção de Deus (Ez 39:24,29).  

 

 

Esta efusão do Espírito acontecerá por 

intermédio do Messias, que será o seu 

primeiro beneficiário em vista do 

cumprimento da sua obra  de salvação (Is 

11:1-3; 42:1; 61:1  Mt 3:16) 
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Para Ezequiel, portanto, a 

restauração de Israel era o início 

dos últimos dias, a era do 

Messias. 
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Toda a renovação acontecerá não somente em um 

sentido espiritual 

A simetria pura de um futuro templo – a glória de 

Yahweh retornará (caps 40 a 48) 

 

- Adoração pura  no santuário 

 

- A conduta própria dos 

príncipes e sacerdotes no 

serviço do santuário 
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A visão do templo   40:1-42:20 

 40:1-4 - O homem com a cana de medir   

 40:5-16 – A porta oriental do átrio exterior 

 40:17-19 – O átrio exterior 

 40:20-27 – As outras duas portas do átrio exterior 

 40:28-37 – As três portas para o átrio interior 

 40:38-43 – O equipamento para o sacrifício 

 40:44-47 – As câmaras dos sacerdotes 

 40:48,49 – O vestíbulo do templo 

 41:1-4 – O templo e o Santo dos Santos 

 41:5-12 – As câmaras laterais 

 41:13-15 – As medidas do templo 

 41:15b-26 – Os adornos e a mobília do templo 

 42:1-14 – As câmaras dos sacerdotes no átrio do    

   templo 

 42:15-20 – As dimensões externas da área do templo 
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 No início do vigésimo quinto ano do exílio, no início do 

ano, no décimo dia do mês, no décimo quarto ano depois 

da queda da cidade, naquele exato dia a mão do Senhor 

esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de 

Deus ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, 

sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham 

a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi 

um homem que parecia de bronze; ele estava em pé junto 

à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma 

vara de medir. E ele me disse: “Filho do homem, fixe bem 

os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo o 

que vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. 

Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver”.   40:1-4 
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“Filho do homem, descreva o templo para a 

nação de Israel, para que se envergonhem dos 

seus pecados. Que eles analisem o modelo e, 

se ficarem envergonhados por tudo o que 

fizeram, informe-os acerca da planta do templo 

— sua disposição, suas saídas e suas entradas 

— toda a sua planta e todas as suas 

estipulações e leis. Ponha essas coisas por 

escrito diante deles para que sejam fiéis à 

planta e sigam as suas estipulações.  43:10-11 
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(43:13-46:24) 

 

 
43:13-27   O altar, suas dimensões e sua consagração  

43:18-27   As determinações para o altar 

44:1-45:8  Os ministros, seus deveres e suas qualificações 

44:1-3       A porta oriental fechada 

44:4-9       A proscrição dos estrangeiros 

44:10-14    As responsabilidades dos levitas 

44:15-27    As responsabilidades dos sacerdotes zadoquitas 

44:28-31    A herança deles 

45:1-8        A repartição da porção santa da terra 
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(43:13-46:24) 

 

43:20  Você colocará um pouco do 

sangue nas quatro pontas do altar, 

nos quatro cantos da saliência 

superior e ao redor de toda a aba, e 

assim purificará o altar e fará 

propiciação por ele. 
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45:9-12   Um apelo à honestidade 

 

45:13-17 Ofertas ao príncipe 

 

45:18-25 Alguns regulamentos para as festas 

 

46:1-8  Nos sábados e luas novas 

 

46:9,10   A entrada e a saída 

 

46:11-15  Regulamentos gerais 

 

46:16-18 Proibida a alienação de propriedades 

 

46:19-24 Disposições para cozer as refeições sacrificiais 
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46:18-20   “Assim diz o Soberano, o Senhor: No 

primeiro dia do primeiro mês você apanhará um 

novilho sem defeito e purificará o santuário. O 

sacerdote apanhará um pouco do sangue da oferta 

pelo pecado e o colocará nos batentes do templo, 

nos quatro cantos da saliência superior do altar e 

nos batentes do pátio interno. Você fará o mesmo 

no sétimo dia do mês, em favor de qualquer 

pessoa que pecar sem intenção ou por ignorância; 

assim vocês deverão fazer propiciação em favor do 

templo. 
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A divisão da terra (47:13 – 48:35) 

 
47:13-21  As fronteiras da terra 

 

47:22,23  O lugar dos estrangeiros 

 

48:1-7      As sete tribos da norte 

 

48:8-12    A porção central 

 

48:23-29   As cinco tribos do sul 

 

48:30-35    As portas da cidade 
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Nova cidade  - Yahweh morará no meio 

do povo e será o Seu Deus 
E daquele momento em diante, o nome da cidade 

será: 

O Senhor ESTÁ AQUI”. Ez 48:35b 
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 A VIDA TOMA CONTA DE TUDO  -  Ez 47 

Finalmente, é hora de tratar da 

definição das fronteiras da terra 

(47:13-23) e da divisão da terra 

(48:1-29). 
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 A VIDA TOMA CONTA DE TUDO  -  Ez 47 

-As Fronteiras da Terra 

47:1,2Assim diz o Soberano, o Senhor: “Estas 

são as fronteiras pelas quais vocês devem 

dividir a terra como herança entre as doze tribos 

de Israel, com duas porções para José. Vocês a 

dividirão igualmente entre elas. Visto que eu 

jurei de mão erguida que a daria aos seus 

antepassados, esta terra se tornará herança de 

vocês. 

48: 29 “Esta é a terra que vocês distribuirão às 

tribos de Israel como herança, e serão essas as 

suas porções. Palavra do Soberano, o Senhor. 
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A PRESENÇA DE DEUS 

TOMA CONTA DE TUDO  -  

EZEQUIEL 48 
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Velha Era 

Injustiça (impureza, 
maldade, etc) 

Nova Era 

Pecado 

Justiça 
consumada 

    Vida 

    um novo Pastor     34 

    terra restaurada     36 

    uma nova aliança     37 

    culto restaurado     40-46 

    uma nova cidade     47-48 

    novo coração/espírito      36 
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A PRESENÇA DE DEUS TOMA CONTA DE TUDO  -  

EZEQUIEL 48 

 

 

As palavras finas de 

Ezequiel dão à cidade seu 

nome nome: Yahweh 

Shammah – o Senhor está 

ali.  
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A PRESENÇA DE DEUS TOMA CONTA DE TUDO  -  

EZEQUIEL 48 

 

 
A passagem inteira nos leva a comparar  com Apocalipse 21, 

com sua descrição do novo  céu e da nova terra, e a visão da 

Nova Jerusalém descendo do céu, da parte de Deus.  

 

Ela, também, tinha doze portas com os nomes das doze 

tribos de Israel, mas também tinha doze fundamentos 

inscritos com os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro (Ap 

21:12-14). O escritor do Apocalipse devia muito coisa à 

vívida imagem de Ezequiel, e não tinha medo de cristianizá-

la, porque via que o simbolismo ainda possuía relevância 

para  a igreja cristã dos seus dias, e não somente para os 

judeus do exílio. 
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3. Qual a chave hermenêutica 

para interpretar Ez 34-48? 
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Que época o profeta está visualizando? 
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Ezequiel 40-48 

 

O Que o profeta quer dizer com seu 

arranjo de mapas e projetos? 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

Como interpretar esta seção? 

 

  1. Interpretação profética literal – temos aqui 

a planta de um templo que Ezequiel pretendia que 

fosse construído quando os exilados voltassem a 

Jerusalém 

 

 2.Interpretação cristã simbólica – esta visão 

teve seu cumprimento simbólico na igreja cristã 

 

 3. Interpretação dispensacionalista -  esta 

visão  apresenta “Israel na Terra durante a época 

do Reino. 
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Como interpretar esta seção? 

 

 

 4. Interpretação apocalíptica  (a que vamos 

adotar) – nesta opção enxergamos o texto como 

linguagem hebraica apocalítica.  Seus aspectos 

são o simbolismo, a simetria numérica e o 

futurismo.  (simbologia arquitetônica) 
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Ezequiel viu a era messiânica que estava 

para vir.   

 
Jazia no futuro, mas, mesmo assim, desenvolvia-se a 

partir do presente.  

 

Foi expressa em termos tangíveis, mas estas eram 

meramente as formas em que os princípios gerais da 

atividade de Deus eram entesouradas.  

 

 

A visão do templo era, na realidade, um tipo de 

encarnação de tudo quanto Deus representava, exigia e 

poderia fazer em prol do Seu povo na era que estava 

para raiar.  
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Velho Homem 

Graça 

Injustiça (impureza, 
maldade, etc) 

Pecado 

Iniciada Consumada 

Novo Homem 

Justiça iniciada 
Justiça 

consumada 

Vida     Vida 

    um novo Pastor     34 

    terra restaurada     36 

    uma nova aliança     37 

    culto restaurado     40-46 

    uma nova cidade     47-48 

    novo coração/espírito  
    36 

http://www.ebdbrasil.net/
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Segundo este ponto de vista, a 

mensagem de Ezequiel nestes 

capítulos pode ser resumida da 

seguinte maneira: 
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-A perfeição do plano de Deus para seu 

povo restaurado, expressada 

simbolicamente na simetria imaculada do 

edifício do templo; (43:10,11) 

 

-A centralidade da adoração na nova era, 

sendo que sua importância é expressa na 

atenção escrupulosa aos pormenores na 

observância de todos os seus ritos; 

 

-A presença permanente do Senhor no meio 

do Seu povo; 
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-As bênçãos que fluirão da presença de 

Deus para os lugares áridos da terra (o rio 

da vida); 

 

-A alocação ordeira dos deveres e dos 

privilégios a todo povo de Deus, conforme 

demonstram os deveres no templo e a 

distribuição da terra (tema que é retomado 

em Ap 7:4-8); 
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-A santidade ligada à presença de Deus e 

tudo que participará da adoração 

restaurada. 

 

O princípio  que governa a disposição e a 

ordem do templo deve ser o princípio da 

santidade. O lugar onde o Senhor  ficar, 

será santíssimo  (43:6-12).  

Israel não deve contaminar a santidade de 

Deus, conforme fizera no passado e uma 

instrução ao profeta do sentido de mostrar  

à casa de Israel a planta do templo 
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 - A centralidade da glória 

 

A glória de Deus é um dos protagonistas do livro 

de Ezequiel.  Podemos dividir o material sobre a 

glória de Yahweh em três blocos: 

Caps 1-3  - Ezequiel e a visão de Deus (cuja 

presença é cheia de glória!)  visitando seu  povo 

no exílio 

Caps.8-11 – Profanação do Templo e o 

afastamento da glória do Senhor para longe de 

Jerusalém 

Caps 40-48 – Ezequiel e a visão de Deus voltando 

a habitar no meio do Seu povo, agora restaurado 

e restabelecido na sua própria terra.  



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

 

4. Qual a aplicação deste livro 

para quem vive na época da Nova 

aliança ? 
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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 

Minha vida hoje 
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Ezequiel nos permite ver 
 

-O nome do jogo: Vida x Morte 

-A motivação divina para agir 

-Reações que afastam o homem da 

salvação 
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Vida x Morte 
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Vida 
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Santidade 
Impureza 

Falta de qualificação 

Inadequação (Is 6/Ez 1) 

Vida 
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Ezequiel viu que VIDA está ligada ao desfrute 

da presença da Deus.  

 

Tudo ligado à presença de Deus está ligado a 

uma glória que transcende toda descrição 

humana. 

 

Vida plena significa habitar a cidade cujo 

nome será  ... Yahweh SHAMAH – O 

SENHOR está ali 
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Opressão/Violência/ 

Engano/ 

Imoralidade Sexual 

Terra contaminada 

      Coração 

dividido/Guerra 

interior 

             Auto-

adoração/Idolatria 
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O homem entregue a si mesmo é parceiro 

da MORTE 
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Qual a motivação 

essencial no agir de 

Deus para salvação? 
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Durante o exílio o nome de 

Yahweh, que está associado ao 

povo de Israel, foi ridicularizado 

entre as nações. Por causa desta 

conexão, Ele começa a sentir zelo 

pelo Seu nome.  
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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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“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.36:16-23 
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Estamos no âmago da teologia da salvação de 

Ezequiel 

 

Ele conta não somente o que Deus fará, mas 

porque ele está agindo desta maneira. 

 

Os dois enfoques dos propósitos de Deus 

são: 

 - Seu próprio Nome 

 - Revelar-se a todas as nações do 

mundo 

 

Os dois se relacionam entre si. 
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Santidade 

Impureza 

Falta de qualificação 

Inadequação (Is 6/Ez 1) 

Vida 

Nome 
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 - Seu próprio Nome  -  

Seja grande 

 

 - Todas as nações do mundo – 

Possam reconhecer que Ele não é 

meramente um “deus tribal”, mas o 

Senhor de toda a terra 

 

 
Israel será o canal através do qual esta vindicação 

será realizada 
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.  (36:23b) 
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Humilha-nos 
Educa-nos para colocar no centro de tudo o 

que é verdadeiramente essencial 
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A máxima humilhação para o pecador. 

Não há nenhuma consideração por ele 

em si mesmo. 

Em si mesmo o homem fica 

condenado por causa dos seus 

pecados, e perde todo o direito diante 

de Deus. A preocupação principal de 

Deus é que todos os homens e todas 

as nações saibam que Ele é o Senhor. 
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Este é o aspecto básico para a 

declaração de Paulo em Romanos 5:8 

 

Mas Deus demonstra seu amor por 

nós: Cristo morreu em nosso favor 

quando ainda éramos pecadores 
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Não tínhamos direitos diante de Deus, 

éramos Seus inimigos, éramos incapazes 

de fazer alguma coisa para nos salvar a 

nós mesmos. Deus, porém, agiu em 

salvação. Ao assim fazer, demonstrou-

nos o Seu amor, e também a todo o 

mundo. Mas a humilhação da doutrina de 

Ezequiel é necessária em primeiro lugar, 

a fim de que possamos dar valor à 

maravilhosa graça de Romanos 5 
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Ezequiel viu que  Deus não permitirá que Ele 

fique sem testemunho na terra – esta é a 

garantia de que seus propósitos salvíficos 

serão cumpridos – indepentemente dos 

craprichos humanos. 

Isto acontecerá tanto através de 

JULGAMENTO quanto de RESTAURAÇÃO 

 

‘E SABERÃO QUE YAHWEH É O SENHOR” 
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 Como poderemos viver? 

 
 

 

“Filho do homem, diga à nação de Israel: É isto 

que vocês estão dizendo: ‘Nossas ofensas e 

pecados são um peso sobre nós, e estamos 

desfalecendo por causa deles. Como 

então poderemos viver?’ 33:10 
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O que Ezequiel não viu 
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Santidade 

Impureza 

Falta de qualificação 

Inadequação (Is 6/Ez 1) 

Vida 
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Santidade 

Vida 
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Velha Era/Em Adão 

Injustiça (impureza, 
maldade, etc) 

Nova Era 

Iniciada Consumada 

Justiça iniciada 
Justiça 

consumada 

Vida     Vida 

    um novo Pastor     34 

    terra restaurada     36 

    uma nova aliança     37 

    culto restaurado     40-46 

    uma nova cidade     47-48 

    novo coração/espírito  
    36 

Em 
Cristo 
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Santidade 

Vida 
Em 

Cristo 
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VIDA 

Nova Criação – Liberdade para 

desfrute da Vida 

 

Relações Justas 

com o próximo 

Relações Justas 

(Respeito e 

cuidado) com a 

Natureza 

 

PAZ 

 

          ADORAÇAO 
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Ídolos 

Diabo Mundo Carne 
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Ídolos 

Diabo Mundo Carne 

http://www.ebdbrasil.net/
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Ídolos 

Diabo Mundo Carne 
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Ídolos 

Diabo Mundo Carne 

Cristo no lugar do ser humano 
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http://www.estudosdabiblia.net/1cor11.htm


Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

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. 
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Ídolos 

Diabo Mundo Carne 

Cristo no lugar do ser humano 

Cristo como exemplo a ser imitado 
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Ídolos 

Diabo Mundo Carne 

Cristo no lugar do ser humano 

Cristo como exemplo a ser imitado 
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Ídolos 

Diabo Mundo Carne 

Cristo no lugar do ser humano 

Cristo como exemplo a ser imitado 

Morrer Ressuscitar 
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“Eu os redimirei 

do poder da sepultura; 

eu os resgatarei da morte. 

Onde estão, ó morte, as suas 

pragas? 

Onde está, ó sepultura, 

a sua destruição? 

Os  131:14 
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Neste monte o Senhor dos Exércitos 

preparará um farto banquete  para todos os 

povos, um banquete de vinho envelhecido, 

com carnes suculentas  e o melhor vinho. 

Neste monte ele destruirá o véu que envolve 

todos os povos, a cortina que cobre todas as 

nações; destruirá a morte para sempre. 

Is 25:6-7 
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Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de 

trigo não cair na terra e não morrer, continuará 

ele só.  

Mas se morrer, dará muito fruto.  

Aquele que ama a sua vida, a perderá; ao 

passo que aquele que odeia a sua vida neste 

mundo, a conservará para a vida eterna. 

 

João 12:24,25 
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Considero que os nossos sofrimentos atuais 

não podem ser comparados com a glória que 

em nós será revelada. A natureza criada 

aguarda, com grande expectativa, que os 

filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi 

submetida à inutilidade, não pela sua própria 

escolha, mas por causa da vontade daquele 

que a sujeitou, na esperança de que a própria 

natureza criada será libertada da escravidão da 

decadência em que se encontra, recebendo a 

gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 

Sabemos que toda a natureza criada geme até 

agora, como em dores de parto.  

Rom 8:18-22 
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Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não 

podem herdar o Reino de Deus, nem o que é 

perecível pode herdar o imperecível. (...). Pois é 

necessário que aquilo que é corruptível se revista 

de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se 

revista de imortalidade. Quando, porém, o que é 

corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o 

que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá 

a palavra que está escrita: “A morte foi destruída 

pela vitória”. “Onde está, ó morte,a sua vitória? 

Onde está, ó morte, o seu aguilhão?”,   

1 Cor 15:50-56 
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O nosso dia-a-dia é o terreno 

para o triunfo da vida... Aqui 

e Agora!  

 

 
 

 

Enfrentar a morte...   

 

 

 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

Ora, se morremos com Cristo, cremos que 

também com ele viveremos. Pois sabemos 

que, tendo sido ressuscitado dos mortos, 

Cristo não pode morrer outra vez: a morte não 

tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, 

ele morreu para o pecado uma vez por todas; 

mas vivendo, vive para Deus. 

Da mesma forma, considerem-se mortos para 

o pecado, mas vivos para Deus em Cristo 

Jesus. Portanto, não permitam que o pecado 

continue dominando os seus corpos mortais, 

fazendo que vocês obedeçam aos seus 

desejos.  
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Não ofereçam os membros do corpo de vocês 

ao pecado, como instrumentos de injustiça; 

antes ofereçam-se a Deus como quem voltou 

da morte para a vida; e ofereçam os membros 

do corpo de vocês a ele, como instrumentos 

de justiça. 

Rom 6:8-13 
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Mas se Cristo está em vocês, o corpo 

está morto por causa do pecado, mas 

o espírito está vivo por causa da 

justiça. E, se o Espírito daquele que 

ressuscitou Jesus dentre os mortos 

habita em vocês, aquele que 

ressuscitou a Cristo dentre os mortos 

também dará vida a seus corpos 

mortais, por meio do seu Espírito, que 

habita em vocês.  Rm 8:10,11 
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Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de 

Jesus, para que a vida de Jesus também seja 

revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos 

vivos, somos sempre entregues à morte por amor a 

Jesus, para que a sua vida também se manifeste 

em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua 

a morte; mas em vocês, a vida. 

Está escrito: “Cri, por isso falei”. Com esse mesmo 

espírito de fé nós também cremos e, por isso, 

falamos, porque sabemos que aquele que 

ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, 

também nos ressuscitará com Jesus e nos 

apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de 

vocês,  2 Cor 4:10-15a 
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Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por 

meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Portanto, meus amados irmãos, 

mantenham-se firmes, e que nada os abale. 

Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, 

pois vocês sabem que, no Senhor, o 

trabalho de vocês não será inútil. 

 

1 Cor 15:57-58 
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Para que o mortal seja 

absorvido pela VIDA 
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Nesta vida Cristo é tudo e está 

em todos   Cl 3:11 
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E daquele momento em diante, o 

nome da cidade será: 

O Senhor ESTÁ AQUI”.  Ex 48:35b 

 
Yahweh Shammah 
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 Yahweh a moldou em sangue, 

 O sangue do Seu Filho encarnado; 

 Ali habitam os santos, antes inimigos de Deus, 

 Os pecadores que Ele chama de seus. 

  

 Ali, embora cercados por todos os lados, 

 Mas muito amados e bem protegidos, 

 De era em era eles negaram 

 A maior força da terra e do inferno. 

  

 Que a terra se arrependa e o inferno se desespere, 

 Essa cidade tem uma defesa segura; 

 O seu nome é chamado “O Senhor está aqui”, 

 E quem tem o poder de expulsá-lo daí? 

    

    William Cowper 
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QUANDO TUDO TIVER SIDO DITO E FEITO 

SOMENTE UMA COISA IMPORTARÁ:  

FIZ O MEU MELHOR PARA VIVER PARA A VERDADE? 

VIVI A MINHA VIDA PARA TI? 

 

QUANDO TUDO TIVER SIDO DITO E FEITO 

TODOS OS MEUS TESOUROS VALERÃO NADA. 

SOMENTE O QUE EU TIVER FEITO 

EM NOME DO AMOR 

SUPORTARÁ O TESTE DO TEMPO. 

 

SENHOR, TUA MISERICÓRDIA É TÃO GRANDE! 

POIS TU OLHAS ALÉM DE NOSSA FRAQUEZA 

E ENCONTRA O MAIS PURO OURO EM VASOS DE BARRO 

TRANSFORMANDO PECADORES EM SANTOS 

  

EU SEMPRE CANTAREI EM TEU LOUVOR 

AQUI NA TERRA E PARA SEMPRE. 

POIS ME TENS MOSTRADO QUE O CÉU É MEU VERDADEIRO LAR. 

 

QUANDO TUDO TIVER SIDO DITO E FEITO.  

TU ÉS MINHA VIDA MESMO QUANDO A VIDA ME DEIXAR. 

SENHOR EU VIVEREI MINHA VIDA PARA TI. 

(Jim Cowan) 


