
                     Estudo de Célula – Semana de 20/09/20 a 26/09/20  
 

Série: “Uma conversa com os profetas” 
O objetivo desta série é nos levar a entender a importância dos textos e da vida dos profetas, que inspirados 
pelo Espírito de Deus trouxeram direção para o povo de Israel dentro do contexto dos seus dias, e também 
nos revelar preciosos princípios da Palavra de Deus, que são aplicáveis para todos nós em nosso contexto 
hoje. Vamos iniciar esta jornada aprendendo e nos inspirando com a vida e ministério do profeta Ezequiel! 

 

1º ESTUDO: UMA VOZ PARA ESTE TEMPO 
 

OBJETIVO: Despertar os participantes para se levantarem como voz de Deus neste tempo. 
 

BASE BÍBLICA: “...e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de 
Deus.” Ezequiel 1:1 
 

COMPARTILHAMENTO: 
Ezequiel possui uma relevância gigantesca dentro da narrativa bíblica. Porém ele não começa seu ministério 
profetizando em Jerusalém, não carrega a alegria de estar em sua própria nação, mas tem as margens do rio 
Quebar na Babilônia como cenário de lamento e de tristeza, se vendo exilado, com sua cidade natal destruída e 
o templo em ruínas. E aqui se manifesta uma das mais lindas missões do ministério de um profeta: - Ser a voz 
que conduz a esperança! 
 

1- PARA VOCÊ, DE QUE MANEIRA A SUA VOZ PODE SER UM CANAL PARA ABENÇOAR AS PESSOAS A 
SUA VOLTA NESTES DIAS? 
Para que a nossa voz seja usada por Deus como um canal de bênçãos nos dias desafiadores que estamos 
vivendo, precisamos estar disponíveis para Ele, e assim como o profeta Ezequiel: 

 

 SER A VOZ DA ESPERANÇA – EZEQUIEL 37.14 “Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, 
e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra 
do Senhor’”. Ezequiel foi uma das vozes mais importantes no processo de reavivamento sobre o povo no 
exílio. Conduziu o coração de cada Israelita a voltar a crer e a ter confiança de que obedecendo a Deus e se 
voltando para Ele haveria esperança para um futuro, onde a aliança com Deus seria renovada e o Senhor os 
traria de volta para sua própria nação. E quanto a nós? Temos sido uma voz de esperança para os outros? 
 

 SER A VOZ DA RESTAURAÇÃO – EZEQUIEL 37.2 “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.” A desobediência e o 
afastamento da vontade de Deus produziram crises social, emocional, financeira e espiritual. O cenário 
apresentado no capítulo 37 mostra a realidade de morte e sequidão em que o povo se encontrava. Seria 
necessário alguém capaz não só de analisar a realidade, mas mudar a realidade por meio de palavras 
proféticas:   TRAZENDO ORDEM: O primeiro movimento foi ocasionado pela ordem do profeta para que cada 
coisa fosse colocada no seu devido lugar. “... e os ossos se juntaram, osso com osso.” Ez 37:7b; 
TRAZENDO REVESTIMENTO: Deus não quer apenas trabalhar em nós aquilo que é externo, primeiro ele 
organiza nossa estrutura, e depois permite que sejamos revestidos por aquilo que é aparente. “Olhei, e os 
ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele...” Ezequiel 37:8a ;   TRAZENDO VIDA: 
Além de organizar e revestir, Deus quer que tenhamos vida... Mais do que algo bem ajustado e bem revestido 
precisamos ter vida em nós. “... Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses 
mortos, para que vivam’”. Ezequiel 37:9b 

 

 SER A VOZ DA CONQUISTA – EZEQUIEL 37.10 “Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito 
entrou neles; eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme!” Em conexão com a 
vontade de Deus a voz profética de Ezequiel transformou um vale de ossos em um grande exército. Nisso 
podemos perceber a grandeza e o impacto de uma voz profética!  A expressão “exército enorme” não só 
carrega a ideia de muitas pessoas reunidas, mas pessoas prontas para batalhas e conquistas. Hoje nós 
recebemos o convite dos céus para sermos vozes de esperança, restauração, e também de convocação do 
grande exército para conquista em nossos dias. 
 

2-  VOCÊ TEM SIDO VOZ DE DEUS NESTE TEMPO? 
Deus quer usar a nossa vida para proclamar e estabelecer a vontade Dele sobre as pessoas e os lugares     
que seremos enviados por Ele. Nem sempre a realidade que encontraremos será boa, mas assim como 
Ezequiel devemos sempre estar disponíveis para ser voz de Deus! 
 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: O mundo espiritual se move pelas nossas palavras! Devemos aplicar fé e 
liberar palavras proféticas de esperança, de restauração e de conquistas sobre a nossa casa, nossa família, 
nossa igreja e sobre a nossa nação. 


