
A Bíblia Inteira num Ano 

Lição 20 – O Livro de Ezequiel 

1. O Livro 

Entre os Judeus que foram levados para o  cativeiro por Nabucodonosor da Babilónia após a segunda invasão de 

Judá (597 A.C.) estava um homem chamado Ezequiel.  Daniel foi levado cativo numa invasão anterior (606 A.C.).  

Ezequiel era para ser o profeta aos Judeus no exílio, enquanto Daniel serviu como embaixador à corte do rei. 

Ezequiel, como Jeremias, era sacerdote e profeta (1:3).  Tinha 30 anos de idade quando começou o seu 

ministério profético aos Judeus que estavam na Babilónia (1:1).  Estava em cativeiro há cinco anos quando 

começou a profetizar (1:2).  Durante seis anos ele avisou da futura queda de Jerusalém, e isto ocupa metade do 

livro – 24 capítulos.   

O seu nome quer dizer “Deus fortalece.” 

2. O Autor 

O autor foi o próprio Ezequiel que escreveu tudo o que Deus lhe mostrou. 

3. A Mensagem Central 

Setenta vezes lemos a mensagem central deste livro que é: “saberão que eu sou o Senhor.” 

4. A Estrutura do Livro 

(1) A Chamada e Comissão de Ezequiel – capítulos 1-3 

(2) Os Julgamentos Sobre Jerusalém – capítulos 4-24 

Capítulos 4-7 – Profecias de Julgamento 

Capítulos 8-11 – Razões pelo Julgamento 

Capítulos 12-24 – Símbolos e Mensagens de Julgamento 

(3) Julgamento Sobre os Inimigos de Israel – capítulos 25-32 

(4) A Ressurreição de Israel – capítulos 33-39 

(5) Israel na Terra Durante a Era do Reino – capítulos 40-48 

5. A Chamada e Comissão de Ezequiel – capítulos 1-3 

(1) A  chamada e a comissão de Deus veio na forma de uma visão.  Veja 1:28 e 2:1-4.  Compara com Apocalipse 

1:17. 

(2) Ezequiel viu o julgamento no turbilhão e no fogo mais quatro querubins com quatro faces – um leão, um boi, 

um homem, e uma águia. 

(3) Ezequiel é comissionado em 2:3. 

6. O Julgamentos Sobre Jerusalém – capítulos 4-24 

(1) Ezequiel pregou aos Judeus na Babilónia que Jerusalém seria destruida.  Ele recebeu esta mensagem numa 

visão (capítulos 8-11).   

No capítulo 8 ele viu Judá profanando o templo.   

 - versículo 3 – imagem de ciúmes 

 - versículos 7-12 – 70 anciãos Judaicos oferecem incenso a animais abomináveis 

 - versículos 13-15 – mulheres chorando por Tamuz (deus Grego) 

 - versículo 16 – 25 homens adorando o sol 

 - versíulos 17-18 – O Senhor diz, “procederei com furor”  

Capítulo 9 –julgamento 

Capítulo 10 – a presença de Deus parte do templo 

Capítulo 11 – a glória de Deus parte de Jerusalém.  O destino da cidade foi selado. 

(2) Ezequiel tambem pregou e profetizou através de acções simbólicas (auxílios visuais).  Eram para lembrar ao 

povo a mensagem (Jesus tambem ensinou desta maneira).  Alguns destes símbolos foram: 

- Deus tornou-o mudo – 3:26-27, 24:27 

- A sua postura (esteve deitado de lado durante dias) – 4:4-8 



- O tijolo com o desenho de Jerusalém – 4:1-3 

- Rapar o cabelo – 5:1-17 

- Mudar a mobília da casa – 12:1-17 

- A morte da sua esposa (sem lamento) – 24:15-27 

7. Julgamentos Sobre os Inimigos de Israel – capítulos 25-32 

Para ver um exemplo, vamos estudar somente uma profecia em relação a estas nações. 

(1) A profecia contra Tiro – capítulos 26-28. 

Leia 26:7-11 – Isto aconteceu quando Nabucodonosor dominou a cidade. 

Uma profecia adicional encontra-se nos versículos 14-21 – Isto foi realizado exatamente por Alexandre, O 

Grande uns 250 anos depois. 

(2) A força maligna influenciando Tiro – Satanás – capítulo 28 

Nos versículos 1-10 vemos a razão por detrás do julgamento de Deus sobre Tiro: o orgulho do rei de Tiro, 

que nos fala do autor do orgulho, Satanás.  Deus fala indiretamente com Satanás quando fala com o rei de 

Tiro.  (Deus também falou com Satanás indiretamente quando falou à serpente em Gênesis 3:14-15 e 

quando falou com Pedro em Mateus 16:23.) 

 - “sabedoria e formosura” – v.12 

 - “estavas no Éden” – v.13 

 - “querubim ungido para proteger” – v.14 

 - “perfeito até que se achou iniquidade em ti” – v.15 

 - “pecaste – te lançarei fora do monte de Deus” – v.16 (veja Lucas 10:17-18) 

 - “elevou-se o teu coração por causa da tua formosura” (orgulho) – v.17 

Veja também Isaías 14:12-14.  Estas duas passagens falam do estado original de Satanás e da sua 

queda. 

8. A Ressurreição de Israel – capítulos 33-39 

Vamos ver dois exemplos das profecias da ressurreição de Israel. 

(1) O Pastor Verdadeiro – capítulo 34 

Uma descrição de pastores falsos – 34:1-10. 

O único pastor verdadeiro é descrito nos versículos 11-31.  Leia João 10:1-14 e Salmo 23.  Veja também 

Hebreus 13:20 e 1 Pedro 5:4. 

(2) A Visão de um Vale de Ossos Secos 

Esta visão é simbólica de uma restauração nacional à sua terra – (37:11-14).  Isto fala da ressurreição 

nacional e não ressurreições individuais.  A explicação da visão encontra-se nos versículos 11-14. 

Os dois reinos, Israel e Judá, serão novamente um só reino, simbolizado pelas duas varas que se tornaram 

numa só vara (v.19, 22) e o Messias, “David”, reinará sobre eles (v. 24-25).  Esta profecia ainda não se 

realizou.  Paulo explica em Romanos 11:1 e Romanos 11:26-27. 

9. Israel na Terra Durante a Era do Reino – Capítulo 40-48 

(1) O Templo Milenar – capítulos 40-42. 

(2) O Seu Propósito – para o reino de Cristo e a glória de Deus – 43:1-17. 

(3) A porta do leste fechada – 44:2. 

(4) Os sacrifícios – 40:39-43, 42:13, 43:19-27 

(5) Mais escrituras sobre o reino do milênio – Zacarias 14, Apocalipse 19:11 a 20:6. 

(6) Jerusalem será chamada “Jeová-Shama” que quer dizer “O Senhor está ali” – 48:35. 

 

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO? 
 Ezequiel foi um profeta que profetizou a quem?_________________________________________________ 

 Qual foi a mensagem central de Ezequiel? ______________________________________________________

 Ezequiel usou métodos únicos para fazer o povo lembrar da sua mensagem.  O que chamamos a estes 

 métodos hoje em dia? ______________________________________________________________________ 

 Deus julgou os inimigos de Israel.  Nomeia ao menos um desses inimigos. ____________________________ 



    

TRABALHOS PARA CASA: 

1. Leia o livro de Daniel – menos de 2 capítulos por dia. 

2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana. 

3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia. 

4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia. 


