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Há muito tempo atrás, exércitos 
poderosos atacaram Judá e levaram  

muitas pessoas do 
povo de …



… Deus para a Babilônia como 
prisioneiros.  Longe de casa, esses  

judeus viviam na beira do rio
Quebar. 



Entre eles estava um servo de Deus, 
o profeta Ezequiel.



Certo dia, Deus fez com que 
Ezequiel tivesse uma visão.  A 
glória de Deus apareceu como 
uma luz forte na forma de 
quatro criaturas entre um 
fogo aceso.



Cada criatura tinha quatro 
caras e quatro asas.  Acima 
das criaturas, havia um trono 
feito de safira e a sua luz tinha 
todas as cores do arco-íris.



Quando Ezequiel viu 
isso, caiu e encostou 
o rosto no chão.



Deus falou a Ezequiel: "Eu o estou 
mandando ao povo de 
Israel, que se revoltou 
e se virou contra 
mim.  Diga-lhes 
tudo 
o 
que 
eu mandar."  Uma mão 
apareceu segurando um rolo.



E Deus disse: "Coma esse rolo; 
depois vá e fale ao povo 
de Israel." Que 
ordem estranha!  
Mas Ezequiel 

obedeceu, comeu o rolo e saiu.



Então o Espírito de Deus levantou 
Ezequiel e o 
carregou até 
a beira do rio 
Quebar, onde 
moravam os 
judeus levados 
como 
prisioneiros.



Por sete dias ele ficou ali, espantado
com o que viu.     Então Deus fez
de Ezequiel um 
vigia.  Ele era 
para avisar o 
povo para que não
desobedecesse
a Deus.



Ezequiel fez coisas estranhas para 
que o povo entendesse a palavra de 
Deus.  Ele desenhou a cidade de 
Jerusalém numa peça de tijolo.



Talvez as pessoas olhassem curiosas
enquanto ele desenhava figuras de um 
poderoso exército ao redor de Israel.  
Mas ele estava mostrando que a 
cidade santa de Deus seria destruída 
em breve.



Israel, o reino do Norte, 
desobedeceu a Deus por 390 anos, e 
Judá, o reino do sul, por 40 anos.  
Por isso, Israel foi destruída e Judá 

seria destruída em
breve.



Deus ordenou a Ezequiel que ficasse 
deitado sobre o lado esquerdo por 
390 dias, e sobre o lado direito por 
40, para relembrar o povo dos anos 

que       viveram em pecado.



As pessoas devem ter 
pensando que Ezequiel
era um homem muito 
estranho. Ele fazia tudo
o que Deus ordenava.
Um dia, ele cortou o seu
cabelo e queimou um

terço dele.



Ele fez isso para 
mostrar que um terço 
das pessoas em 
Jerusalém morreria de 
doenças e de fome 
quando o exército da 
Babilônia atacasse a  

cidade.



Ezequiel pegou outra terça parte do 
seu cabelo e cortou com a espada.  Ele
fez isso para mostrar que um terço
das pessoas morreria por espadas

inimigas.

A última
terça …



… parte do seu cabelo Ezequiel jogou 
ao vento.  Mas alguns fios de cabelo 
ele costurou na barra da sua roupa 
como sinal de que Deus iria salvar  
alguns do seu povo e iria levá-los

de volta
à terra

prometida.



Esse corajoso profeta 
avisou aos judeus que 
as coisas iriam 
piorar e não 
melhorar 
como eles 
esperavam.



As pessoas ficaram furiosas 
com Ezequiel, mas ele 
continuava anunciando 
a palavra de Deus.
Um dia, quando ele 
estava sentado 
com os líderes 
do povo de 
Judá, 
Deus 
lhe deu uma visão.



Na visão, Deus o 
levantou pelos 
cabelos e o levou 
para o Templo 
de Jerusalém.



No Templo, Deus mostrou a Ezequiel 
coisas horríveis, animais impuros e 
ídolos.  Coisas que jamais deveriam 
estar no Templo de Deus.



Os líderes adoravam essas coisas 
em lugar de adorar a Deus.



Deus também mostrou a Ezequiel que 
a sua glória estava saindo do Templo 
e que este seria destruído. 



Quando a visão terminou, Ezequiel 
contou-a aos judeus.



Tudo o que Deus disse aconteceu.

Jerusalém foi destruída. Muitas pessoas
morreram. Quando os judeus que 
estavam presos na Babilônia ouviram isso, 
ficaram com medo de que Deus tivesse
abandonado o seu povo para sempre.



Mas Deus deu outra
mensagem ao seu
profeta.



Ele guiou Ezequiel para
um vale de ossos secos
- ossos 

humanos.



E Deus perguntou a Ezequiel: "Será 
que esses ossos podem ter vida de 
novo?"  "Senhor Eterno, só tu 
sabes se podem ou não" –
respondeu    Ezequiel.



Será que os ossos teriam vida 
novamente? E Deus disse: "Profetize 
para esses ossos.  Diga a esses ossos 
secos que dêem atenção à 
mensagem     do Eterno."



Deus os faria viver novamente!  
Quando Ezequiel profetizou, 
escutou um barulho.  Adivinhe o 
que era!



Enquanto o profeta olhava assustado, 
os ossos iam se unindo e formando 
um corpo.



Então apareceu carne 
sobre os ossos.



Depois, apareceu pele sobre a 
carne.  Mas não havia respiração 
nos corpos.



Então Deus disse: "Profetize para o vento. 
Diga que o Senhor está mandando que ele
venha de todas as direções para soprar
sobre estes corpos mortos a fim de que 

vivam
de 

novo."



Quando Ezequiel fez isso, a respiração
entrou nos corpos. Eles viveram e 
ficaram em pé e formavam um grande
exército. Deus sabia que os judeus na

Babilônia estavam sem
esperança desde que 
Jerusalém havia sido

conquist-ada.  



Ele enviou uma mensagem através da visão
de Ezequiel. "O povo de Israel é como
esses ossos," disse Deus, "porei a minha
respiração neles e os farei viver novamente

e os deixarei morar na
sua própria terra."



Que grande mensagem de 
esperança vinda de Deus!



As promessas que Deus deu através
de Ezequiel se cumpriram quando os
judeus retornaram à sua própria terra.



Eles sabiam que Deus os tinha 
levado para casa.  As promessas 
de Deus sempre se cumprem.



EZEQUIEL, O HOMEM DAS VISÕES

Esta história da Palavra de Deus, 
a Bíblia,

se encontra em 

Ezequiel 1 a 37

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130



Sim



Esta história da Bíblia nos fala sobre nosso 
maravilhoso Deus que nos criou e quer que nós 

o conheçamos.

Deus sabe que nós temos feito coisas ruins, 
que chamamos de pecado.  A punição para o 
pecado é a morte, mas Deus ama tanto você 
que ele enviou seu único filho, Jesus, para 

morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados.  
Jesus voltou a viver e foi para sua casa no 

paraíso.  Se você acreditar em Jesus e pedir 
a Ele para perdoar os seus pecados, Ele 

perdoará.  Ele virá viver em você hoje, e você 
viverá com Ele para sempre.



Se você acredita que isso é verdade, diga 
isso ao nosso Deus:

Querido Jesus, eu acredito que Você é Deus, 
e se transformou em homem para morrer 

por meus pecados, e agora Você está vivo de 
novo.  Por favor, entre em minha vida e 

perdoe meus pecados, para que eu possa ter 
uma nova vida, e um dia vá morar com Você 
para sempre.  Me ajude a obedecer e viver 

para Você como seu filho.  Amem.

Leia a Bíblia e converse com Deus todos os 
dias!  João 3.16
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