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A mensagem de Ezequiel 

Aula 5 
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Resumo da Teologia de Ezequiel 
 

Ezequiel apresenta  Israel  como  povo  santo, no templo  santo, da 

cidade    santa e na  terra  santa. 

Israel contaminou o culto que prestava, tornando-se  povo impuro 

e contaminando o templo, a cidade e a terra.  A impureza de Israel 

chegou a um tal ponto que somente um juízo destruidor poderia 

lidar com a situação. 

Mas esta não foi a última palavra.   A  fidelidade de Deus para com 

a aliança  garantiu  palavras de  restauração.   Deus avivaria de 

novo o  seu povo, seria o bom pastor cheio de compaixão, 

purificaria suas impurezas  e reconstituiria Israel como expressão 

perfeita do seu reino na terra.  

Com isto Deus demonstraria sua glória entre as nações e 

devolveria à cidade santa a glória da sua presença. 
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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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Parte 3 -  A natureza humana:  

O ser  humano, a feira de vaidades e a 

fábrica de ídolos 
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A noção de pecado em Ezequiel 
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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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Em Israel jamais se havia colocado 

tudo o que é humano sob o juízo de 

Yahweh de forma tão radical como faz 

Ezequiel.  (Von Rad) 
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 Para Ezequiel, assim como outros 

profetas, o coração do homem é 

essencialmente transgressor 

(pecaminoso). 

 

 O “ser humano judaico não 

apenas lamenta seus atos, mas a 

raiz de seus atos”. 
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Por isso, denúncia implacável para romper a 

“casca” de um coração que se conforta com as 

falsas seguranças trazidas pelos falsos profetas 

 

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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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. 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

Principais significados de 
pecado 

 em Ezequiel 
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1)Pecar é não separar 

o sagrado do profano 
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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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Em uma palavra: Israel se 

tornou “impuro” diante de 

Javé, eis porque será 

castigado. 
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O pecado aproveita-se de 
brechas em nossos muros 
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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.  13:5 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

Qual a principal  
Brecha para o domínio do 

pecado? 
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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 
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Ez 5:9 Por causa de todos os seus 

ídolos detestáveis, farei com você o 

que nunca fiz nem jamais voltarei a 

fazer. 

 
ídolos detestáveis (hebraico: to´eba – abominação) 

 

Esta e outras correlatas são usadas por Ezequiel mais de 

45 vezes isto supera a ocorrência em todos os outros 

profetas exílicos/pós-exílicos em quase 400 por cento 
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“Idolatria é a questão mais básica que 

Deus continuamente coloca diante do ser 

humano. 

 

Idolatria é a raiz de tudo que desagrada a 

Deus 

 

É a forma preferida para lidar com o vazio 

de glória na base do esforço próprio 

Os ídolos prometem suprir o vazio de 

glória 
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Todas as falhas em confiar em Deus 

inteiramente  ou viver com retidão  têm sua 

raiz na idolatria que consiste em fazer algo 

mais importante do que Deus.  

 

Há sempre uma razão para o pecado.  

 

Sob a superfície de nossos pecados estão 

desejos idólatras. 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

 

Quem deixa de crer na graça de Deus para 

justificação vai buscar o favor de Deus em 

outras coisas ou em si mesmo.  

Este incorre no pecado de manter outros 

deuses diante de Deus.” 
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Idolatria tornou impuro o 
que é sagrado 
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Ezequiel sabia que Por causa da idolatria 

o reino do norte  foi entregue aos assírios 

 
2 Rs 17:6-8 No nono ano do reinado de Oséias, o rei assírio 

conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os 

colocou em Hala, em Gozã do rio 

Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o 

Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do 

faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e 

seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado 

de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel 

haviam introduzido 
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A idolatria tornou impuro o que era 

sagrado 

 

 Ez 5:11 responde: 

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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Idolatria abre as portas para 
demais manifestações das 

forças da morte 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

Opressão/Violência/ 

Engano/ 

Imoralidade 

Sexual/etc 

Terra contaminada 

      Coração 

dividido/Guerra interior 

      Idolatria/Auto-    

           adoração 
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Abominações no templo eram 

acompanhadas de atos sociais de 

violência.... 

 

 

Ele me disse: “Você viu isso, filho do 

homem? Será que essas práticas 

repugnantes são corriqueiras para a 

nação de Judá? Deverão também encher 

a terra de violência e continuamente me 

provocar a ira?   Ez  8:17 
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Falsa adoração leva à falsa 

moralidade.   

Onde as pessoas   dão a si o 

poder de definir o caráter de 

Deus elas também tendem a 

redefinir seus próprios padrões 

éticos. 
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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. Eles dizem: 

‘O Senhor abandonou o país; o Senhor 

não nos vê’. 
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Martinho Lutero: 
 

 

“Não terás outros deuses diante de mim” 

não é o primeiro mandamento por acaso. 

Se você transgredir o primeiro 

mandamento, você também transgredirá de 

uma forma ou de outra os demais  

mandamentos  - do segundo ao décimo 
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Exemplo: 

 
Alguém que mente... 

 

 Medo de ser recriminado 

 Desejo de tirar vantagem prejudicando 

alguém com minha mentira... 

 

 No fundo há um ídolo – pois não 

confio em Deus para fazer o Seu papel 
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Idolatria – mantém o coração 

distante da verdade e do 

reconhecimento de Deus como 

Senhor 

“E saberão que Eu 

sou o Senhor” 
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Idolatria 

exterior 

 

Ezequiel 8 

Idolatria  

interior 

Ezequiel 14 

Dinâmica da 

idolatria 

Antídoto 
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Idolatria exterior 

 

Ezequiel 8 
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30 anos antes Josias havia abolido cultos 

cananeus e estrangeiros 

62 

593 
a.C. 

Início 
Exílio 
Judá 

586 
a.C. 

Queda de 
Jerusalém 

620 
a.C. 

Reforma 
Josias 
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Começando no capítulo 8, são registradas 

cinco visões. 

 

À medida que as visões prosseguem, a 

shekiná deixa o templo e a cidade numa 

sucessão de movimentos. 
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Um dos propósitos de 8:5-18 é mostrar ao 

profeta  os diversos aspectos do que foi 

sintetizado em 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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Ez 8:1-4 
 No quinto dia do sexto mês do sexto ano do exílio, eu e as 

autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa 

quando a mão do Soberano, o Senhor, veio sobre mim. 

Olhei e vi uma figura como a de um homem. Do que 

parecia ser a sua cintura para baixo, ele era como fogo, e 

dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal 

reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-

me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o 

céu e, em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à 

entrada da porta norte do pátio interno, onde estava 

colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali, 

diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na 

visão que eu havia tido na planície. 
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Temos aqui um “roteiro turístico” que permite ao 

profeta contemplar 4 cenas: 

 

Cena 1 –A estátua abominável   8:5-6 

 

Cena 2 –Abominação produzida pelas autoridades    

8:7-13 

 

Cena 3 –Mulheres chorando Tamuz    8:14-15 

 

Cena 4 – O culto aos astros   8:16-18 
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O princípio fundamental do 

relacionamento pactual: “Não terás outros  

deuses diante de mim” e “Não farás 

imagem esculpida para adorá-la e servi-

la”.   
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O povo de Jerusalém não somente é acusado de tais 

violações mas também do fato de promover esta 

violação  bem em frente à face de Deus. 

 

 

 

 “meu” santuário (v.6) /  

“a casa de Yahweh” (v.14,16) /  

“o palácio de Yahweh” (v.16) –  

 

as ofensas cúlticas são tão graves porque profanaram 

o espaço sagrado que o  próprio Yahweh estabeleceu 

e manteve. 
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As abominações  apresentadas funcionam como pano 

de fundo para o grande tema desta seção do livro:   

 

 

a retirada de Yahweh do templo. 
 

 

Podemos observar também que há como que uma 

espiral destrutiva levando os israelitas a graus cada 

vez mais intensos de abominação. 
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 Cena 1 –A estátua  

 abominável   8:5-6 
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8:5-6 

Então ele me disse: “Filho do homem, olhe para 

o norte”. Olhei para o lado norte, e vi, junto à 

porta do altar, o ídolo que provoca o ciúme de 

Deus. 

E ele me disse: “Filho do homem, você vê o 

que estão fazendo? As práticas repugnantes da 

nação de Israel, coisas que me levarão para 

longe do meu santuário? Mas você verá 

práticas ainda piores que estas”. 
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Porta 

Oriental 

Porta do 

Altar 

(v.5) 

Átrio 

interior 

(v.16) 

Porta 

Norte 

(v.14) 
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        A imagem oferece um 

desafio direto à presença de 

Yahweh.   Yahweh toma a 

iniciativa de alienar-se do seu 

próprio santuário. 
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“o ídolo que provoca o ciúme de Deus”  - uma 

referência à paixão que o objeto provoca no coração 

de Yahweh. 

 

A frase alude ao laço de aliança entre Yahweh e 

Israel e o requisito de devoção exclusiva. 

 

 

Yahweh é Deus zeloso (Deut 4:15-24) 
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         Cena 2 –Abominação    

     produzida pelas   autoridades    

                       8:7-13 
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8:7-13 

E ele me disse: “Filho do homem, você vê o que estão 

fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas 

que me levarão para longe do meu santuário? Mas você verá 

práticas ainda piores que estas”. 

Em seguida me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um 

buraco no muro. Ele me disse: “Filho do homem, agora escave 

o muro”. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. 

Ele me disse: “Entre e veja as coisas repugnantes e más que 

estão fazendo”. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as 

paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros 

e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 

setenta autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de 

Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha 

em suas mãos, elevava-se uma nuvem  
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8:5-17 

Ele me disse: “Filho do homem, você viu o 

que as autoridades da nação de Israel 

estão fazendo nas trevas, cada uma no 

santuário de sua própria imagem 

esculpida? Elas dizem: ‘O Senhor não nos 

vê; o Senhor abandonou o país’ ”. E de 

novo disse: “Você os verá cometerem 

práticas ainda mais repugnantes”. 
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Provavelmente o quarto onde as 

abominações aconteciam foi feito para 

funcionar como um depósito de objetos do 

culto, mas foi convertido em um centro de 

culto  - talvez um  ritual de mistérios 

secretos  (o quarto estava no escuro) 

aberto somente a  um pequeno grupo de 

iniciados 
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 Cena 3 –Mulheres 

chorando Tamuz     

8:14-15 
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8:14-15 

 

Então ele me levou para a entrada da 

porta norte da casa do Senhor. Lá eu 

vi mulheres sentadas, chorando por 

Tamuz. Ele me disse: “Você vê isso, 

filho do homem? Você verá práticas 

ainda mais repugnantes do que esta”. 
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Porta 

Oriental 

Porta do 

Altar 

(v.5) 

Átrio 

interior 

(v.16) 

Porta 

Norte 

(v.14) 
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    Local: entrada da porta norte do templo. 

Participantes: mulheres sentadas na frente do 

templo lamentando-se por Tamuz.   

 

A natureza da abominação:  Tamuz – deus 

babilônico da fertilidade (corresponde ao deus 

grego Adonis). 

 

    O culto a Tamuz estava ligado ao culto aos 

mortos .   A morte de Tamuz provocava o 

murchar anual da vegetação 
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        Cena 4 – o culto aos 

astros   8:16-18 
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8:16  Ele então me levou para dentro 

do pátio interno da casa do Senhor, e 

ali, à entrada do templo, entre o 

pórtico e o altar, havia uns vinte e 

cinco homens. Com as costas para o 

templo do Senhor e os rostos 

voltados para o oriente, estavam se 

prostrando na direção do sol. 
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    Local: pátio interno do templo. Entre o pórtico e o 

altar, ele observa um drama ritual. 

 

Participantes:  25 homens.  Uma 

possibilidade é que sejam os 

mesmos 25 homens que aparecem 

em 11:1, um grupo que incluía 

Jazanias e Pelatias – designados 

como líderes do povo. 
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Então o Espírito me ergueu e me 

levou para a porta do templo do 

Senhor que dá para o oriente. Ali, à 

entrada da porta, havia vinte e cinco 

homens, e vi entre eles Jazanias, filho 

de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, 

líderes do povo. 
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Estátua 

abominável 

Culto ao sol 

Mulheres 

chorando 

Tamuz 

Quarto para 

rituais idólatras 

secretos 

“Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas 

repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para 

longe do meu santuário?  8:6 

A escada das abominações 
Você os verá cometerem práticas ainda 

mais repugnantes”.  8:12 
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Estátua 

abominável 

Culto ao sol 

Mulheres 

chorando 

Tamuz 

Quarto para 

rituais idólatras 

secretos 

8:17  Elas dizem: ‘O Senhor não nos vê; o Senhor 

abandonou o país’ 

A escada das abominações 
Você os verá cometerem práticas ainda 

mais repugnantes”.  8:12 
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Estátua 

abominável 

Culto ao sol 

Mulheres 

chorando 

Tamuz 

Quarto para 

rituais idólatras 

secretos 

Deuses importados de outras culturas  são usados 

para corromper o santuário de Yahweh 

A escada das abominações 
Você os verá cometerem práticas ainda 

mais repugnantes”.  8:12 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

Estátua 

abominável 

Culto ao sol 

Mulheres 

chorando 

Tamuz 

Quarto para 

rituais idólatras 

secretos 

No degrau mais baixo: 8:16 Com as costas para o templo do 

Senhor e os rostos voltados para o oriente, estavam se 

prostrando na direção do sol. 

A escada das abominações 
Você os verá cometerem práticas ainda 

mais repugnantes”.  8:12 
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Estátua 

abominável 

Culto ao sol 

Mulheres 

chorando 

Tamuz 

Quarto para 

rituais idólatras 

secretos 

Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a 

nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência 

e continuamente me provocar a ira?   8:17 

A escada das abominações 
Você os verá cometerem práticas ainda 

mais repugnantes”.  8:12 
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A desintegração espiritual 

cresceu de dentro de Israel: 

- Convicção: Deus nos 

abandonou 

- Sincretismo – novos cultos/ 

novos deuses que “funcionem” 
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Idolatria interior 

Ezequiel 14 
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Ez  14:1-10 

A Condenação dos Idólatras 

 Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram 

diante de mim. Então o Senhor me falou: “Filho do homem, 

estes homens ergueram ídolos em seus corações e 

puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me 

consultem? Ora, diga-lhes: Assim diz o Soberano, o 

Senhor: Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu 

coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e 

depois for consultar um profeta, eu o Senhor, eu mesmo, 

responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para 

reconquistar o coração da nação de Israel, que me 

abandonou em troca de seus ídolos. 
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Ez  14:1-10 

“Por isso diga à nação de Israel: Assim diz o Soberano, o 

Senhor: Arrependa-se! Desvie-se dos seus ídolos e 

renuncie a todas as práticas detestáveis! 

“Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro 

residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em 

seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si e 

depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu 

mesmo, responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra 

aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de 

zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo. E vocês 

saberão que eu sou o Senhor. 
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Ez  14:1-10 

 

“E, se o profeta for enganado e levado a proferir 

uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele 

profeta, e estenderei o meu braço contra ele e o 

destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu 

povo. O profeta será tão culpado quanto aquele 

que o consultar; ambos serão castigados. Isso 

para que a nação de Israel não se desvie mais de 

mim, nem mais se contamine com todos os seus 

pecados. Serão o meu povo, e eu serei o seu 

Deus. Palavra do Soberano, o Senhor”. 
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- “Quando qualquer israelita 

erguer ídolos em seu coração” 

–  
 

Coração (hebraico: leb) designa a faculdade 

racional bem como a sede da vontade moral. 

Logo “erguer ídolos no coração”  equivale a 

“comprometer-se com” 

Coração -  capacidade de inventar, maquinar – 

“fábrica de ídolos” 
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- “Quando qualquer israelita 

erguer ídolos em seu 

coração” –  
 

 

Coração humano tem a capacidade de 

inventar, maquinar – “fábrica de ídolos” 
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“Filho do homem, estes homens 

ergueram ídolos em seus 

corações e puseram tropeços 

ímpios diante de si.” 

 

Tropeço de iniquidade – imagens 

concretas que estavam servindo 

de tropeço para o povo 
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Face 

Por tropeços de 

sua iniquidade 

perante sua 

face 

Cora
ção Erguer  ídolos 

em seu coração 

Idolatria do “coração” é acompanhada 

de realidades externas (hábitos, amuletos, etc) para 

sustentá-la  
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Tropeço da 
iniquidade 

Estes homens puseram seus ídolos dentro 

de seu coração e, assim, estabeleceram 

diante deles uma parede firme que os 

conduz ao pecado. (Bíblia Judaica) 

Cora
ção 
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Face 

Por tropeços de 

sua iniquidade 

perante sua 

face 

Cora
ção Erguer  ídolos 

em seu coração 

Idolatria é um estado de mente fixado 

intencionalmente 
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Dinâmica da Idolatria 
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(1) A fonte da idolatria: 

A idolatria é uma tentativa de lidar com a 

condição do ser humano após a queda: ficamos 

vazios de glória.  

Rm 3:23   pois todos pecaram e estão 

destituídos da glória de Deus 

 Nossa fome e sede de glória leva-nos a  buscar (e 

criar) formas de culto  (entrega de glória) àquilo 

que pode estar sob nosso controle (ídolos). 

A fonte da idolatria:  vazio de glória 
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(2) Os ídolos são tão atraentes porque  

conseguem se fazer passar por quem 

efetivamente atenderá às necessidades mais 

básicas/mais profundas do ser humano 

 Sobrevivência 

Segurança 

Sucesso 

O marketing da idolatria:  Vou suprir você 
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(3) Os ídolos jogam com a natureza do ser 

humano que “vive” ao mesmo tempo no 

Passado, no Futuro e no Presente 

 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

Presente Futuro 

Expectativas 
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Prazeres 
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Sobrevivência 

Segurança 

Sucesso 
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Presente Futuro 

Expectativas 

Confiança 

Desejos no 
Controle 

Medos no 
Controle 

Idolatria/Cobiça 
 

Prazeres 

Pesares 
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(3) Os ídolos jogam com a natureza do ser 

humano que “vive” ao mesmo tempo no 

Passado, no Futuro e no Presente 

 

O jogo da idolatria com os tempos: 

sequestrar o presente prometendo tratar do 

futuro 
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(4) A idolatria compete com Deus nas respostas 

as questões mais profundas do ser humano  

 

 

Quem recebe a minha confiança, lealdade e  serviço 

(questões do coração)? 

 A quem recorro para lidar com meus medos e  busca de 

prazeres que também habitam o meu coração?  

Quem pode garantir 

sobrevivência/segurança/sucesso? 
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Desejos... 
Esperanças... 

Medos... 
Expectativas... 

Alvos.... 
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Comportamento 

 
Coração: Em 
quem confio? 

O que me 
possui? Quem 
me governa? 
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Meu comportamento é uma estratégia 

que expressa o que reina no meu 

coração 

 

 aquilo em que acredito, meus desejos, 

meus medos,  minhas necessidades 

percebidas. 
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A pessoa está 
fazendo do dinheiro 
e das posses – e do 
status e conforto a 
eles associados – 

algo mais 
importante do que 
Deus e seu favor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quem mente 
na declaração 
de imposto de 

renda 
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O pecado por detrás 
da mentira é fazer a 

aprovação humana e 
sua reputação mais 
importante do que a 
justificação que ele 

tem em Cristo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quem permanece 
na mentira ao 

invés de confessar 
o que fez 
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O pecado por detrás da 
mentira é fazer a justiça 
com as próprias mãos 

algo mais importante do 
que a justificação que 

ele tem em Cristo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quem é incapaz de 
perdoar  
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Quem governa – o Senhor ou 

algum substituto? 

 

Quem recebe a minha confiança, lealdade e  serviço 

(questões do coração)? 

 A quem recorro para lidar com meus medos e  

busca de prazeres que também habitam o meu 

coração?  
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(4) A idolatria compete com Deus nas 

respostas as questões mais profundas do 

ser humano  

 Quem pode garantir 

sobrevivência/segurança/sucesso? 

Idolatria evidencia quem governa no meu 

centro de lealdades e de convicções? 
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   Social 

Indivi 
dual 

Indivi 
dual 

Indivi 
dual 

Família / Cultura / Profissão 

(5)  Idolatria cresce através de uma constante 

compra/venda  de ídolos 
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23:11-39 

“Sua irmã Oolibá viu isso. No entanto, em sua cobiça e 

prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também 

desejou ardentemente os assírios, governadores e 

comandantes, guerreiros em uniforme completo, todos eles 

jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou; 

ambas seguiram o mesmo caminho. 

“Mas Oolibá levou sua prostituição ainda mais longe. Viu 

homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em 

vermelho, usando cinturões e esvoaçantes turbantes na 

cabeça; todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos 

carros da Babilônia, nativos da Caldéia. Assim que ela os viu, 

desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a 

Caldéia. Então os babilônios vieram procurá-la, até a cama do 

amor, e em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido 

contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

23:11-39 

Então prosseguiu abertamente em sua prostituição e expôs a 

sua nudez, e eu me afastei dela desgostoso, assim como eu 

tinha me afastado de sua irmã. Contudo, ela ia se tornando 

cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos 

dias de sua juventude, quando era prostituta no Egito. 

Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros 

eram como os de jumentos e cuja ejaculação era como a de 

cavalos. Assim, Oolibá, ansiou pela lascívia de sua juventude, 

quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios 

virgens eram acariciados. 

“Portanto, assim diz o Soberano, o Senhor: Incitarei os seus 

amantes contra você, aqueles de quem você se afastou 

desgostosa, e os trarei para atacá-la de todos os lados: 
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23:11-39 

os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pecode, de 

Soa e de Coa, e com eles todos os assírios, belos rapazes, 

todos eles governadores e comandantes, oficiais que chefiam 

os carros e homens de posto elevado, todos galantes 

cavaleiros. Eles virão contra você com armas, carros e 

carroças e com uma multidão de povos; por todos os lados 

tomarão posição contra você com escudos grandes e 

pequenos e com capacetes. Eu a entregarei a eles para 

castigo, e eles a castigarão conforme o costume deles. 

Dirigirei contra você a ira do meu ciúme e, enfurecidos, eles 

saberão como tratá-la. Cortarão fora o seu nariz e as suas 

orelhas, e as pessoas que forem deixadas cairão à espada. 

Levarão embora seus filhos e suas filhas, e os que forem 

deixados serão consumidos pelo fogo. 
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23:11-39 

Também arrancarão as suas roupas e tomarão suas lindas 

jóias. Assim darei um basta à lascívia e à prostituição que 

você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo 

para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. 
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O cristão servirá o Deus Vivo ou 

algum dentre a multidão de ídolos 

fluidos criados pela sua esposa, 

vizinhos, inimigos, membros da 

sociedade humana idólatra – e seu 

próprio coração. 
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(5)  Idolatria cresce através de uma constante 

compra/venda  de ídolos 

Idolatria gera um infinito mercado de ídolos 
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Templo 

Liturgia 

Sacerdotes 

Critérios de valor 

Ofertas 

deus ´Dinheiro 

´Pessoas 

´Talentos 

´Beleza 

´Resultados 
profissionais 

Se eu perder algum deles, minha 

vida terá perderá sentido? 

Perderá valor? 
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EM RESUMO: 

Seres humanos são fabricantes de ídolos, 

compradores de ídolos e vendedores de 

ídolos.   Nós vagueamos por uma cidade 

ocupada cheio de outros fabricantes de 

ídolos, compradores de ídolos e 

vendedores de ídolos.   

Frequentemente compramos, vendemos, 

concordamos intimidamos,  manipulados,  

tomamos emprestado, impomos, atacamos 

ou fugimos. 
  

. 
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O mercado da idolatria 

A proposta da idolatria: governar no meu 

centro de lealdades e de convicções 

O jogo da idolatria com os tempos: 

sequestrar o presente prometendo tratar do 

futuro 

O marketing da idolatria:  Sou a melhor opção 

para suprir você 

A fonte da idolatria:  vazio de glória 

Dinâmica da idolatria 
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O antídoto contra a 

idolatria 
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14:6 “Por isso diga à 

nação de Israel: Assim 

diz o Soberano, o 

Senhor: Arrependa-se! 

Desvie-se dos seus 

ídolos e renuncie a todas 

as práticas detestáveis! 
(NVI) 

Arrependam-se! 

Afastem-se dos 

caminhos desses ídolos, 

voltem seu rosto para 

longe de todas essas 

práticas odiosas!(Bíblia Judaica 

Completa) 

Tropeço da 
iniquidade 

Cora
ção 



Graphic/image limits 

Graphic/image limits. 

 

Logo’s should be 

justified bottom left 

Prof. Luiz Riscado 

A MENSAGEM DE EZEQUIEL – Escola Bíblica IBCU 

O marketing da 

idolatria:  Sou a 

melhor opção 

para suprir você 

A fonte da 

idolatria:  vazio 

de glória 

Adoração 
Contato 

permanente com 
a real fonte de 

glória 

Simplicidade 
Consciência da 

minhas reais 
necessidades 
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O jogo da idolatria 

com os tempos: 

sequestrar o 

presente 

prometendo tratar 

do futuro 

Priorização 
Ouvir a mensagem 

dos desejos  & 
medos / Buscar 

primeiro 
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A proposta da 

idolatria: governar 

no meu centro de 

lealdades e de 

convicções 

Pureza de 
coração 

Não aceitar a 
sedução do 
sincretismo  

“Não podemos 
servir a dois 
senhores” 
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O mercado da 

idolatria 

Discernimento 
 

Discernir / 
Combater os 

ídolos “sociais”  
“Buscar primeiro o 

reino de Deus e 
Sua Justiça” 
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O mercado da idolatria 

A proposta da idolatria: governar 

no meu centro de lealdades e de 

convicções 

O jogo da idolatria com os 

tempos: sequestrar o presente 

prometendo tratar do futuro 

O marketing da idolatria:  Sou a 

melhor opção para suprir você 

A fonte da idolatria:  vazio de 

glória 

Discernimento 

Pureza de 
coração 

Priorização 

Simplicidade 

Adoração 

Disciplinas Espirituais 
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Na Nova Aliança 

 

  

 

 

“E Saberão que Eu sou o 

Senhor” 
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Quando tu quiseste me conduzir, eu tomei o 

controle da minha vida. Quando tu quiseste me 

governar, eu me dirigi a mim mesmo. Quando tu 

quiseste cuidar de mim, eu me bastei a mim 

mesmo. Quando eu devia depender de tuas 

provisões, eu me abasteci de mim mesmo. Quando  

eu  devia me submeter  à tua providência, eu segui 

o meu desejo. Quando eu devia estudar, amar, 

honrar e confiar em ti, eu trabalhei para mim 

mesmo: falhando e corrigindo as tuas leis para 

concordarem comigo. Em  lugar da tua, busquei a 

aprovação dos homens. Eu sou por natureza um 

idólatra . Senhor, meu maior desejo é levar meu 

coração de volta a ti.  
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Convence-me de que não posso ser meu próprio deus ou 

me fazer feliz a mim mesmo, nem ser meu próprio Cristo 

para restaurar minha alegria, nem ser meu próprio Espírito 

para me ensinar, me conduzir e me dirigir. Ajuda-me a ver 

que a tua graça age por meio da aflição providencial, para 

que, quando meu dinheiro for deus, tu me jogues para 

baixo, para que, quando meus bens forem meus ídolos, tu 

os faças voar para longe, para que, quando  o prazer for 

tudo para mim, tu o tornes amargo. Afasta do erro do olhar, 

da curiosidade do ouvido, da avareza do apetite e da 

luxúria do coração. Mostra-me que nada destas coisas 

pode curar uma consciência ferida, sustentar um esqueleto 

cambaleante, segurar um espírito desviante.  

 

Então, leva-me para a cruz e me deixa lá” 


