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EZEQUIEL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EZEQUIEL: “DEUS FORTALECE” (+-593a.C. até +- 570a. C.). 
Houveram três classes de profetas: 
1) Aquele que teve o direito de escolher onde ______________________: Ex. Jeremias (40:4). 
2) Aquele que levado ao cativeiro, mas viveu no ____________________: Ex. Daniel (1: 3 a 7). 
3) Aquele que foi levado ao cativeiro, não tendo nenhum poder de escolha, e que ficou 
profetizando aos ___________________: Ex. Ezequiel (1: 1 a 3).  
No capítulo 1:4, diz Ezequiel, que viu um vento forte, uma tempestade, um redemoinho, que 
vinha de onde? ____________________. 
Era o símbolo de que inimigo? _________________________.  
Era um tufão, um furacão. E qual o resultado? Destruição, devastação, morte.  
O que significa o FOGO na Palavra de Deus? _________________________. 
Qual a razão, a causa de um julgamento tão duro, da parte de Deus? IDOLATRIA.  
O pecado da idolatria enfurecia o Senhor. 
Em Ez. 8: 12 a 15, Deus mostra ao seu profeta, como os israelitas se corrompiam, até no próprio 
templo de Salomão.  
O Senhor alerta ao seu profeta, de que haviam coisas ainda piores: Vs. 15. No Vs. 16, Ezequiel 
diz:” ...entre o pórtico e o altar, onde havia uns 25 homens, com as costas voltadas para o templo 
do Senhor e seus rostos voltados para o oriente e se prostravam em direção ao sol”. 
Quem eram estes 25 homens? __________________________________________________. 
Como os muçulmanos fazem as suas orações? 
Ezequiel viu ali, conhecidos dele (Vs.10 e 11), praticando coisas abomináveis, práticas 
horríveis, dentro do templo de Salomão. 
Deus mostrou e afirmou que a sociedade lá fora, nas ruas, na correria do dia a dia, era corrupta.  
Mas COMO era a sociedade religiosa, dentro do Templo, às escondidas? ________________.  
E Deus diz que, este fedor lhe causava NOJO, pois era cheiro de podre.  
Ler Isaías 1: 13 a 15. 
E no capítulo 9, Deus ordena o massacre dos culpados, dos idólatras, dos imorais.  
Onde este massacre deveria começar? ____________________________________________. 
Veja no final do vs. 11, qual foi a frase do anjo do Senhor? ____________________________.   
Que frase aterradora!  
Segundo o que Paulo diz em Romanos 8:22 e 23, quem está gemendo? ________________ 
___________________________________________________________________________. 
O que significa GRAÇA? _______________________________________________________. 
O que significa MISERICÓRDIA? ________________________________________________.  
Esta é a MOEDA de DEUS. 
Segundo o que está escrito em Ez.36: 26, o que Deus faria? __________________________ 
___________________________________________________________________________. 
Ez. 37: 1 a 14: Com que tipo de vale, Deus compara o Seu povo?_______________________ 
___________________________________________________________________________. 
Ez. 47: 1 a 12: O RIO DE DEUS:  
Do capítulo 40 em diante, Deus fala sobre a restauração de Israel.  
Contrastando com o vale dos ossos secos, devemos entender aqui que, o Senhor diz que pode 
haver vida, onde antes só havia MORTE; pode haver alegria, onde só havia prantos; que pode 
existir fartura, onde só havia fome, mendicância, desgraça, doença e morte.  
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Em 47: 1: De onde vinham estas águas? De onde elas procediam? De “debaixo do LIMIAR”, 
que começava com um “fio de água” (Vs.2), que fluía para o leste, tornando-se um rio muito 
profundo:(Vs.5).  
 
Deus quer ensinar que, onde o rio de água da vida fluir, direto da presença de Deus, transformará 
todo e qualquer estágio de morte, desgraça, doença, fome, necessidade, carência, escassez..., 
em abundância de gozo, de alimentos fartos, de saúde, e de vida e vida em abundância. 
São apontados QUATRO ESTÁGIOS. Quais são os estágios relatados neste texto, na ordem 
apresentada, sobre o aumento das águas? 
Primeiro: ____________________________________________________________________. 
Segundo: ___________________________________________________________________. 
Terceiro: ____________________________________________________________________. 
Quarto: _____________________________________________________________________. 
E no QUINTO estágio, tornou-se um rio profundo, que só nadando, poderia ser atravessado.  
De onde Deus me chamou? De onde fui tirado? O que/quem eu era? O que Deus tem feito 
em mim e através de mim? 
Segundo o que está escrito em João 4: 13 e 14, a Quem se refere este texto e o que 
simboliza?___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
O que diz em Salmo 1:3, nos comparando a quê e como seremos? ___________________ 
___________________________________________________________________________.  
 
 
Que o Senhor nos RENOVE, cada dia, com águas renovadoras, através do fluir do Espírito 
Santo. 
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