
DIA 305 

Leia Ezequiel 1.1 até 3.15 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 1.1-3 
 

            Ezequiel nasceu quando a nação estava prestes a ser destruída. Ele 
estava preparando-se para tornar-se sacerdote do templo de Deus 
quando os babilônios atacaram em 597 a.C e levaram-no, juntamente 
com outros 10 mil cativos (2 Rs 24.10-14). Cinco anos depois, quando 
Ezequiel completou 30 anos, Deus chamou-o para ser profeta. Durante o 
início do ministério de Ezequiel na Babilônia, Jeremias ainda pregava para 
os judeus em Judá, e Daniel servia na corte de Nabucodonosor. O rio 
Quebar era uma região onde se alojaram alguns judeus exilados. 
     Por intermédio de Ezequiel, Deus ajudou os exilados a 
compreenderem porque foram levados em cativeiro e dissuadiu a falsa 
esperança que tinham de que o cativeiro seria curto. O profeta levou uma 
nova mensagem de esperança e pediu e chamou o povo para ter uma 
nova consciência de sua dependência do Senhor. A presença de Ezequiel 
com os exilados assegurou-os da preocupação de Deus por eles. Mesmo 
vivendo em uma terra estranha. 
     Quando enfrentamos provações, Deus não nos abandona. Como com o 
profeta Ezequiel, a Palavra de Deus está disponível para guiar-nos e 
ajudar-nos a compreendermos as circunstâncias que estivermos 
enfrentando. Passar um tempo lendo-a pode auxiliar-nos a perceber 
melhor a presença de Deus em nossa vida. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

POR QUE DEUS FEZ EZEQUIEL COMER UM PERGAMINHO? 

      Ezequiel, geralmente, portava-se de maneira incomum e, até mesmo, 
estranha. Suas ações eram esquisitas até mesmo na antiga Israel, e não 
apenas a partir de uma perspectiva moderna. Ao contrário de leitores 
modernos, que podem pensar que o profeta podia ter distúrbios 
psicológicos, observadores antigos viam essas ações como uma espécie de 
linguagem de sinais. Seus gestos eram dramáticos para que o público fosse 
impactado pelo discurso e entendesse melhor a verdade ao ouvi-la. Sua 
finalidade era conduzir a mensagem inesquecível ao coração das pessoas.  
     Outros profetas de Israel e de Judá também realizavam sinais, mas 
Ezequiel teve de pregar com muito mais frequência do que qualquer outro, 
talvez porque ele comunicava-se com um público cujo coração era 
particularmente bem mais endurecido. Esse tipo de linguagem reforçava o 
conteúdo de sua mensagem e ressaltava a profundidade de seu 
compromisso pessoal com ele. Por exemplo, depois de ter engolido a 



Palavra de Deus, personificou para os exilados uma série de cenas de juízo 
(Ez 2.8-6.14). Essa dramática forma de comunicação é difícil de ignorar ou 
esquecer, mesmo para um público hostil. 
 

Leia Hebreus 3.1-19 
 

ESTUDO DE HOJE: HEBREUS 3.1-5 

 
     Aos judeus que estavam lendo essa carta, Moisés foi um grande herói. 
Ele liderou seus ancestrais, os israelitas, da prisão egípcia até a entrada da 
Terra Prometida. Ele também escreveu os cinco primeiros livros do Antigo 
Testamento e era o profeta por meio de quem Deus deu a Lei. Portanto, 
Moisés era o maior profeta das Escrituras. 
     Moisés, no entanto, foi fiel ao chamado de Deus não somente para 
libertar Israel, mas também para preparar o caminho para o Messias. A 
liderança de Moisés saindo do Egito até a Terra Prometida aconteceu "para 
testemunho das coisas que se haviam de anunciar". Assim como Moisés 
liderou o povo para fora da prisão do Egito, Jesus irá liderar Seus 
seguidores para fora da escravidão do pecado até uma vida transformada 
de liberdade. 
     "Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis 
a meter-vos debaixo do jugo da servidão. [...] Não useis, então, da liberdade 
para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque 
toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: Amarás o teu próximo como a 
ti mesmo (GI 5.1, 13b, 14). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Pense em toda natureza pela qual você passa desapercebido no dia a dia. 

Busque contemplá-la e aprender com ela.  

Leia Salmos 104.1-23 

Leia Provérbios 26.24-26 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a 
respeito do que leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


