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Esta é nossa 26a. saída da rota 66. Quando você está viajando de um 

lugar a outro, algumas vezes quando você chega em um novo lugar, há 

uma placa que tenta captar a essência de onde você visitando. Por 

exemplo, se você for para a Flórida - ao deixar a Geórgia e chegar na 

Flórida -, embaixo da placa do estado da Flórida você vai ler: “O Estado do 

Sol”.   

Quando você vai a Kentucky, nós dizemos às pessoas com orgulho que 

elas estão no “Estado do Bluegrass”. Mas há momentos quando você está 

viajando pela estrada que você vê descrições de onde você está porque lá 

pode ser perigoso, para que você fique consciente do que está 

acontecendo ao seu redor. Por exemplo, se você está indo ao Monte Eagle 

Mountain, há placas de “Grau Íngreme”. Em territórios montanhosos, você 

é lembrado que há “Deslizamento de Rochas”.  

Ao chegarmos em Ezequiel, quero dar a você um tema. Quero que você 

tenha o ponto principal antes mesmo de começarmos, porque esse é um 

livro que eu acho que você não deve nem entrar sem estar consciente da 

presença de quem você está. Se nós pudéssemos ter uma grande placa de 

estrada de Ezequiel para colocar no início de cada capítulo, ela diria: “Deus 

faz o que faz, em juízo e redenção, por causa de Seu santo nome, e para 

que todos possam saber é que Ele é o SENHOR”. Deus é um Deus de ação.  

 



 

Mais de quinze vezes através deste livro, Ele irá nos dizer que tudo o que 

Ele faz não é por causa de Israel, mas por causa dEle. Isso soa como se 

Deus fosse egoísta... Como Deus pode estar tão voltado a si mesmo que 

tudo o que Ele faz na vida de Israel não é por causa de Israel, mas por 

causa dEle? Quando você pensa sobre isso de um ponto de vista humano, 

isso soa egocêntrico.  

De uma perspectiva humana, ser egocêntrico significa ser pecador. Como 

Deus pode ser egocêntrico e isso não ser pecaminoso? Na verdade, eu 

gostaria de propor, a partir de Ezequiel e dos escritos do Novo 

Testamento, especialmente, que seria pecaminoso para Deus não ser 

egocêntrico. Se Deus dividisse Sua glória com outra pessoa, nós seríamos 

atraídos para essa pessoa.  

E quando fôssemos, colocaríamos alguma esperança e alguma confiança 

nessa pessoa. Desde que há somente um Deus, se puséssemos nossa 

confiança em outro, esse outro iria eventualmente nos decepcionar. Na 

verdade, quero deixar registrado que você não tem ninguém em sua vida 

que nunca tenha falhado ao menos uma vez.  

Não importa quão boa sua mãe, pai, filhos ou pastor, ou igreja, ou 

qualquer outra pessoa sejam, você não tem ninguém na humanidade que 

não tenha falhado frente às suas expectativas, de tempos em tempos. Se 

Deus tivesse feito o que fez por nós, outros seriam atraídos para nós, e nós 

falharíamos com eles. Quando Deus faz o que faz para Si mesmo, 

finalmente, Ele atrai todos para Ele, e Ele não falha com ninguém.  

Através do livro de Ezequiel, você irá ouvir Deus dizer a Israel: “Não estou 

fazendo isso por causa de vocês, e sim por Minha causa. Eu tornarei Meu 

nome santo porque vocês o tem profanado”. Mais de 60 vezes você lerá: 

“Quero dizer a vocês que Eu sou o SENHOR; quero que as nações saibam 

que Eu sou o SENHOR”. Ezequiel ensina que Deus faz o que faz, em juízo e 

redenção, por causa de Seu santo nome, e para que todos possam saber 

que Ele é o SENHOR. Se você entende isso, você entendeu Ezequiel; isso é 

o livro. 



Chamado para ser um Profeta 

Ezequiel foi um sacerdote e seu pai foi um sacerdote. Eles estavam 

vivendo em Jerusalém no tempo em que Jeremias estava profetizando que 

Nabucodonosor viria e os deportaria para Babilônia. Em 606 aC, Daniel é 

um dos primeiros a ir para a Babilônia. Ezequiel ainda está vivendo em 

Jerusalém. Em 597 aC, Ezequiel e sua família, assim como o rei, foram 

levados para a Babilônia. 

Ele está lá há cinco anos, então agora é 592aC, e Ezequiel tem 30 anos de 

idade. Você pode imaginar um sacerdote de Deus em uma terra estranha, 

sem um templo? O que você faria se você fosse um sacerdote e não 

tivesse um templo? Se você ler nas entrelinhas e ouvir o coração de 

Ezequiel, ele sente falta da vida em Jerusalém; ele sente falta do templo. 

Ele literalmente não tem nada pra fazer quando Deus entra na sua vida e o 

chama para o ministério de um profeta. Quando Deus o chama, Ele dá a 

Ezequiel uma visão da glória de Deus. Ezequiel tenta descrever esta visão 

para nós. Mas ele nos diz que ele não consegue descrevê-la, porque ele 

permanece dizendo: “Era como”, “Era como”, ao tentar descrever a glória 

de Deus.  

Ele descreve quatro criaturas viventes, quatro faces em um trono que tem 

rodas, mas as rodas tem rodas. Esse “trono-carruagem” pode ver em todas 

as direções, e pode se mover espontaneamente em qualquer direção, e 

estar em qualquer lugar, instantaneamente, uau! 

Deus está tentando dizer a Ezequiel: “Eu estou em todo lugar em que Meu 

povo precisa estar, e não há nada que Meu olho não veja”. Agora, Deus 

está chamando Ezequiel para ser um profeta para um povo rebelde. Deus 

diz a Ezequiel que ele irá falar Suas palavras, e que toda a sua 

responsabilidade será falar o que ele escuta Deus dizer.  

Ele diz: “Mas saiba disso; eles são difíceis, tem o semblante duro. Eles tem 

corações de pedra e não vão ouvir nada do que você diz”. Deus deu a ele 

um rolo e disse a Ezequiel para comê-lo. Era um rolo escrito, e Ezequiel 

disse que quando o rolo chegou em sua barriga era doce como o mel. Isso 

era um símbolo para Ezequiel para se encher da Palavra de Deus.  



Deus diz a Ezequiel que ele não seria responsabilizado se o povo não 

acreditasse ou se eles não se arrependessem ou se continuassem em 

desobediência. Mas seria responsável por falar a eles tudo o que Deus 

dissesse que era para ser falado. Deus disse: “Se você não diz a eles e eles 

perecem, o sangue deles será exigido de você. Se você diz a eles e eles 

não atendem, o sangue deles não será responsabilidade sua, você terá 

salvo a sua alma. Deixe-me lembrá-lo de uma verdade do Novo 

Testamento.       

Como Ezequiel, nós não somos responsáveis pela reação de outra pessoa 

ao evangelho. Você pode viver com seu cônjuge pelo resto de sua vida, se 

ele não vem a Cristo, você não é responsável por isso. Se o seu chefe 

nunca pôs sua fé e confiança em Jesus Cristo, você não é responsável por 

isso. A condenação ou salvação de uma pessoa é um problema entre ela e 

Deus; você não é responsável por isso. Como igreja, somos responsáveis 

por garantir que eles saibam a verdade; que eles tenham a Palavra de 

Deus que foi confiada a nós.  

 

Profecias da Destruição de Jerusalém e Punição de Israel  

Como você gostaria de saber que está indo profetizar a um povo 

completamente frio, de coração duro? Você poderia simplesmente falar a 

mensagem e não se preocupar com isso, mas não Ezequiel. Na verdade, 

quando Ezequiel percebe quão difíceis eles são, ele pôs seus sermões em 

ação. Ele faz coisas bizarras como profeta.  

Como ele não tem Lego, ele sai pela rua e pega sujeira, adiciona água e 

faz pequenos blocos para fazer uma maquete. Você tem que admitir, se 

um profeta de Deus está de joelhos brincando na terra, você 

provavelmente vai parar e assistir! 

As pessoas começaram a assistir conforme ele construía sua cidade, e de 

repente, ele amassa a cidade. Todos dizem: “Ezequiel, o que você está 

fazendo?!”. Ele diz: “Estou fazendo com a minha casa o que Deus está 

fazendo com a casa dEle”. Você percebe o que ele está dizendo? Deus irá 

destruir a cidade de Jerusalém.  



Então ele se deitou de lado por 390 dias! Isso me surpreende! Você pode 

se imaginar correndo pela rua, e deitando sobre seu lado esquerdo por 390 

dias? Quando esse tempo acaba, você se deita sobre seu lado direito por 

mais 40 dias. Isso está indicando os anos de punição para o reino do norte, 

e então para o reino do sul.  

Enquanto está deitado de lado, ele tem que cozinhar suas refeições. 

Enquanto está cozinhando, as pessoas começam a notar o que ele está 

comendo. Apenas imagine as pessoas parando enquanto ele está 

cozinhando, e Ezequiel dizendo: “Ei, você gostaria desta receita?”. “Claro, o 

que é?”.  

Ezequiel dá a eles a receita mas diz: “Oh, sim, vocês tem que cozinhar isso 

em esterco humano...”. Mas Ezequiel tinha um problema com isso, então 

Deus disse: “Ok, você pode substituir esterco humano por fezes de gado”. 

Você entende isso? Um profeta está cozinhando sua refeição sobre esterco! 

Quando o povo de Deus perguntou a razão, ele disse que seria muito ruim 

quando Nabucodonosor capturasse a cidade; você comeria e agradeceria 

por isso.  

Então Ezequiel começa a se barbear em público. Ele pega um pouco do seu 

cabelo, divide-o em três pilhas e as pesa cuidadosamente. Quando o povo 

pergunta o que ele estava fazendo, Ezequiel diz: “Saibam que um terço de 

vocês irá morrer pelo fogo, um terço pela espada e um terço irá para o 

exílio”. Naquele tempo, o Espírito de Deus o tomou em visão, o levou à 

cidade de Jerusalém (lembre-se, ele está na Babilônia pregando aos 

exilados) e ele vê o templo.  

Deus disse: “Veja atrás daquele muro, e olhe aquele aposento, olhe por 

lá...”. Deus deixa que ele veja o que os líderes de Israel estão fazendo no 

templo. É uma abominação, e isso corta o coração de Ezequiel porque 

cortou o coração de Deus. A maioria de vocês sabe que há um respeito 

pelas coisas de Deus, especialmente pela velha geração. Por exemplo, há 

respeito pela edificação da igreja.  

Muito embora nós saibamos que a igreja é o povo e não o edifício, o 

edifício ainda tem um certo nível de respeito. Muitas vezes, eu vi um 

homem idoso severamente dizer a um pequeno grupo de garotos: “Parem 



de correr pela igreja!”. Qual é o problema em correr pela igreja? Por que 

não deveríamos fazer isso?  

É porque é a casa de Deus e há coisas que você faria na sua casa que você 

não faria na casa de Deus. A casa de Deus é diferente da nossa casa. 

Ninguém deveria sequer pensar em ir ao santuário e fumar um cigarro. 

Então o cigarro é jogado no chão e pisado na calçada antes de se entrar 

no santuário. Você não faz isso na sua casa; você entra na sua casa ainda 

fumando. Você pode ter um cooler no seu carro que você levaria para sua 

casa, mas você não o leva para a casa de Deus. Na verdade, ficaríamos 

perplexos se ouvíssemos a música, dentro da igreja, que alguns de vocês 

ouvem em seus carros! Há coisas que simplesmente você não faz dentro 

da igreja que você faria fora dela.  

Então, Deus deu a Ezequiel uma visão real do que estava acontecendo. 

Você se lembra da nuvem de glória de Deus que guiava os filhos de Israel 

para fora do Egito, em direção à Terra da Promessa? Era uma nuvem de 

dia e uma coluna de fogo à noite. Quando Salomão construiu o templo e 

eles decidiram dedicá-lo e oraram, a nuvem de glória de Deus preencheu o 

templo e os sacerdotes saíram e correram por suas vidas porque aquela 

nuvem dizia: “santo, santo, santo”; cuidado, santo Deus aí dentro! 

Um homem pecador não pode permanecer em Sua presença. O templo 

ficou conhecido como ‘a presença de Deus’ por causa da nuvem de glória. 

Agora, na visão de Ezequiel, ele vê a nuvem de glória subindo pela Arca da 

Aliança, pairando sobre o Propiciatório, subindo acima dos querubins com 

suas asas estendidas, e deixando o lugar Santíssimo.  

Ela segue através do lugar Santo para fora no pátio, e vai subindo para 

além dos muros de Jerusalém até se assentar numa montanha. O que 

Deus está tentando nos dizer? Você se lembra da cesta de frutas de 

Jeremias? A boa fruta simbolizava os exilados, e a fruta ruim simbolizava o 

povo que vivia em Jerusalém.  

Você está num exílio na Babilônia e quer ir para casa, porque o templo está 

em Jerusalém e você quer adorar a Deus. Você sente como se você 

estivesse na terra de Babilônia porque fez alguma coisa errada, e que 



aqueles que permaneceram em Jerusalém tem a presença de Deus. 

Ezequiel está vendo Deus dizer em sua visão que Ele não está em 

Jerusalém agora; Ele se foi. Não está lá.  

Veja, a razão pela qual Jerusalém podia cair não era porque o exército de 

Nabucodonosor era melhor do que Deus; mas porque Deus deixou o 

santuário. Ele saiu devido ao pecado dos filhos de Israel. Uma vez que o 

templo ainda estava de pé e Ezequiel sabia que ele iria cair, ele ataca a 

Israel em seu pecado. Ele basicamente diz: “A filha é tal qual sua mãe”.  

Algumas vezes, isso pode ser uma coisa boa, mas algumas vezes isso pode 

ser uma coisa ruim. Ezequiel disse: “Não esqueça que sua mãe foi uma 

hitita, e seu pai amorreu”. Isso significa que eles eram pagãos. Eu não vou 

falar com todas as letras, mas ele disse que sua mãe era leviana, e sendo 

assim, você também é.  

 “Você é como ela. Sua mãe me traiu, e isso é o que você tem feito”. Em 

detalhes, ele descreve sua idolatria como adultério espiritual. Ezequiel diz: 

“Pare de culpar seu tataravô por estar aqui”.  

Você está aqui por causa do seu pecado, e não pelo pecado dele. Há um 

provérbio que diz que se seu pai come uvas azedas, e os filhos sentem nos 

dentes. Isso significa que houve um tempo na história de Israel em que 

Deus considerava os tataranetos responsáveis pelos pecados dos pais. 

Como pai, se eu soubesse que um pecado particular que eu fosse cometer 

iria afetar não apenas a meu filho, mas meus netos, bisnetos e 

tataranetos, eu poderia pensar duas vezes antes de fazer isso. Uma coisa é 

arruinar sua vida, outra é arruinar a vida de outra pessoa! 

Cada vez que os filhos de Israel tinham problemas, eles simplesmente 

iriam culpar seus avós. “Nós acabamos fazendo isso também, não é?”. 

Agora, pela primeira vez, Ezequiel diz a eles para parar de culpar seus pais 

por seus próprios erros! Você não está aqui devido ao que outra pessoa 

fez; você está aqui por causa do que você tem feito. Você pecou contra 

Deus.  

Então, a seguir, Ezequiel faz as suas malas. Mas em vez de sair pela porta 

da frente de sua casa, ele cava um túnel sob a parede e rasteja sob a 



parede. Quando ele sai, puxa sua mala para fora e começa a correr para 

longe de casa. E o povo começa a perguntar o que Ezequiel está fazendo. 

Ele disse que a coisa ficaria tão feia que quando Nabucodonosor cercasse a 

cidade alguns deles tentariam escapar, mas não haveria escape.  

No capítulo 24, Deus disse a Ezequiel: “sua alegria se foi”. “Alegria” era sua 

esposa. Deus tirou a vida de sua esposa. Ezequiel prega aquela manhã, 

volta naquela tarde e a encontra morta. Como vocês, homens, se sentiriam 

se suas esposas morressem? Não iriam querer sua família e amigos ao 

redor a fim de que pudessem expressar o que sentem a respeito delas?  

Mas Deus disse a Ezequiel: “Nem uma lágrima; seque-a. Nem uma palavra, 

você não pode chorar por ela”. Então Ezequiel enterrou sua esposa e 

voltou ao trabalho. O povo dizia: “Como você pode ser tão frio, como pode 

ser tão insensível? Ezequiel apenas diz: “Ela está melhor do que vocês. 

Vocês simplesmente não sabem o que está vindo, porque vocês são frios e 

insensíveis... Será muito ruim”.  

 

A Esperança de Israel  

Nos capítulos 25 a 32, ele fala às nações, mas não vamos abordar esta 

parte. Mas no capítulo 33, Deus relembra novamente que ele é um vigia. 

Então um fugitivo escapa de Jerusalém e vai até Ezequiel. Ele diz que o 

templo foi saqueado, e a cidade foi queimada! Diante das novidades da 

queda de Jerusalém, as mensagens de Ezequiel mudam.  

Cinco anos antes ele foi para Babilônia, começou a profetizar sobre a 

destruição de Jerusalém e do templo, e a dizer para os exilados não 

desejarem voltar para casa ainda. A cidade iria cair. Mas uma vez que a 

cidade tinha caído, o resto do livro é sobre a esperança que Israel agora 

tem - desde que o templo foi destruído e Jerusalém caiu. Até a destruição 

de Jerusalém, tudo era ruim. Agora que a cidade foi aniquilada, Ezequiel 

sabe que há esperança. Nós vemos três coisas para acontecer até o fim do 

livro: 

 



1.  Um Novo Pastor 

2.  Uma Nova Aliança 

3.  Um Novo Templo 

 

Começando no capítulo 34, Deus, através de Ezequiel, vai avisar aos 

pastores que eles estragaram tudo e não servem para guiar o povo de 

Deus. Eles exploraram o povo de Deus. Mas Deus iria levantar um novo 

pastor, que seria o Rei Davi.  

Ele iria alimentar e guiar o povo de Deus. Ele seria do tipo que não iria 

governar como um ditador, mas com o coração de um pastor. Quando ele 

viesse e reunisse os reinos do norte e do sul, ele instituiria uma nova 

aliança.  

Assim como Jeremias está pregando sobre a nova aliança em Jerusalém, 

Ezequiel está pregando sobre isso na Babilônia, exceto que ele não usa o 

termo “nova aliança”. Ele chama de “aliança eterna”; não uma aliança 

condicional, mas uma aliança de paz.  

 “Deus dará a vocês um novo coração, irá tirar o seu coração de pedra, e 

colocar em vocês um coração de carne. Ele dará a vocês um novo espírito, 

que fará com que vocês guardem Seu mandamento”. Ele será o Deus 

deles, e eles serão o seu povo. Vocês entenderam isso? Sob o novo pastor, 

sob o Messias que sabemos que é Jesus, Ele irá nos guiar, e nós seremos 

ovelhas de Deus.  

Ele será o Bom Pastor e dará a Israel um novo coração e um novo espírito. 

Um Israel que lutava não poderia guardar, em sua carne não redimida, a 

lei de Deus. No capítulo 36:22-32, quando Deus coloca um novo espírito 

neles, Ele disse: “Eu irei fazer com que vocês guardem Meus 

mandamentos, e andem em meus estatutos”.  

Israel poderia olhar adiante, ao dia que desistisse de falhar com Deus e 

começasse a ser fiel. O povo seria fiel porque Deus iria fazer um trabalho 

em seu coração que nunca havia feito antes. Ele tira seu velho coração, 

põe um novo e dá a ele um novo espírito.  



Na terminologia do Novo Testamento, é o “velho homem” e o “novo 

homem”. Através do Messias Jesus, quando você vem para a aliança 

familiar, o velho homem morre. Estávamos mortos para Deus e vivos para 

o pecado, e seguíamos nossa carne não redimida. Era nossa natureza 

pecar. Aquela pessoa morre e se torna nova quando o Espírito de Deus 

entra em nós.  

Você se torna vivo para Deus e morto para o pecado, e não segue mais o 

pecado em sua carne não redimida. Você vive de acordo com o Espírito de 

Deus e sua natureza é agora obediente a Deus; você quer fazer o que é 

certo! Você não pode evitar isso, porque Deus leva você a fazer isso. Ele 

faz de você um novo homem em Cristo! Esta é a razão porque uma vida 

transformada é a evidência que pusemos nossa fé e confiança em Jesus 

como Senhor e Salvador. Obras resultam da fé; uma vida transformada é o 

resultado quando uma pessoa coloca sua fé e confiança em Cristo.  

Para mostrar como isso é dramático, Deus, em Espírito, levou Ezequiel a 

um vale. No vale, havia apenas ossos. Em minha mente, imagino a cena do 

cemitério dos elefantes, em O Rei Leão. Há ossos de elefantes por toda a 

parte! Imagine um vale com ossos humanos por todo lugar.  

Deus disse: “Ezequiel, esses ossos podem viver?”. Quando você está 

falando com Deus você simplesmente percebe que todas as coisas são 

possíveis. Ezequiel diz: “Deus, não digo nada, porque com o Senhor, sim, 

eles podem viver”. Então os ossos começam a se mexer porque o Espírito 

de Deus se move pelo vale.  

Então a carne começa a aparecer nos ossos e agora temos corpos mortos. 

O Espírito move-se novamente e diz “respire!”, e o fôlego de Deus entra 

naqueles corpos e eles vivem! Israel, como nação, estava morta. Os reinos 

do norte e do sul estavam em cativeiro e não havia maneira de trazê-los de 

volta, através de um rei e de uma aliança por conta deles.  

Seria preciso um movimento de Deus, portanto, a esperança de Israel está 

em Deus. Que demonstração do que acontece no Novo Testamento... A 

Bíblia pinta a gravura de que somos espiritualmente mortos, um cadáver 

podre diante de Deus, até que a Palavra de Deus e o Espírito de Deus se 

concentrem em nós e Ele nos dê o fôlego de uma nova vida, e nos erga da 



morte. Ser quem você é em Cristo não é um trabalho seu; é um trabalho 

do poderoso Deus.  

Nós temos um novo pastor, uma nova aliança, e temos um novo templo! 

Honestamente, eu gastei a maior parte do meu tempo de estudo nos 

capítulos 40-48 porque são difíceis. Você sentirá falta se não enxergar essa 

próxima parte. Lembre-se, o templo em Jerusalém acabou de ser destruído 

e a nuvem de glória o deixou antes de ser destruído.  

O povo não viu isso mas Ezequiel viu, em sua visão. Antes de ele ser 

profeta, ele foi um sacerdote e ele desejava adorar a Deus no templo. Na 

era do Velho Testamento, quando você queria encontrar a Deus, você ia ao 

templo, o local onde Deus colocou o Seu nome. Agora o templo foi 

liquidado, então Deus dará aos filhos de Israel a esperança de que, sob um 

novo pastor, sob uma nova aliança, eles iriam adorar a Deus num novo 

templo.  

Não estou falando do templo que um dia será construído onde a mesquita 

árabe está assentada no cume da rocha em Jerusalém. Sim, eu sei que os 

judeus tem planos de reconstruir o templo. Mas Ezequiel fala sobre um 

templo reconstruído sob um novo pastor e sob uma nova aliança, e nesse 

templo haverá sacrifícios de animais que irão expiar o pecado.  

Você realmente acredita que no futuro o povo de Deus voltará a adorar 

com sacrifícios de animais, sendo que Jesus morreu uma morte de cruz 

que rasgou o véu em dois, de cima abaixo? Não! Isso significa que o que o 

sangue de bois e bodes não puderam fazer, Seu sangue fez, de uma vez 

por todas! 

Um judeu não poderia imaginar a adoração a Deus sem um templo, então 

Deus toma a adoração que Israel faz a Ele e diz: “Ei, pessoal, quando o 

novo pastor vier e a nova aliança se iniciar, vocês irão me adorar 

novamente! Assim como eu reúno a todos que foram espalhados pelos 

cantos mais distantes da terra, o desejo supremo de seus corações será 

me adorar!”.  

Não é isso que está acontecendo em seu coração? Jesus Cristo, o Messias 

de Deus, o pastor sucessor do rei Davi, deu sua vida numa cruz para dar a 



você um novo coração, e para por em você o Seu Espírito. Ele escreveu 

Suas leis em seu coração e em sua mente; seu pecado foi perdoado, para 

nunca mais ser lembrado! Nós queremos adorá-Lo! Deus disse: “Minha 

nuvem de glória deixou o templo em Jerusalém, mas virá novamente para 

o Meu povo. Quando minha presença for predominante em sua vida, vocês 

irão me adorar!”. Quando os novos céus e a nova terra começarem, não 

haverá nem mesmo um sol, porque quando você tem a Jesus, nada mais 

importa. Quando você tem a Jesus, você tem tudo o que precisa.  


