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“E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ó filho do homem e dize ao espírito: Assim diz o Senhor 
DEUS: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei 
como ele me deu ordem; então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército 
grande em extremo.” Ez. 37:9 e 10

Chegou um momento na evolução deste quadro de que era necessário fazer um clamor para o espírito 
entrar, a primeira vez que Deus dar uma orientação a Ezequiel Ele diz: “Profetiza aos ossos”. Na segunda 
vez Ele diz: “Profetiza ao Espírito”. Na primeira vez que Ele pede para profetizar aos ossos, Ele dar a 
palavra diga aos ossos, vou enviar tendão, vou enviar músculos, vou enviar espírito.

Quando a ordem de profetizar, foi dada por Deus, dentro da promessa estava a presença do Espírito, 
mas quando as coisas começaram a acontecer ainda não tinha chegado o Espírito e ai foi necessário 
profetizar pela segunda vez para que o Espírito entrasse.

Deus está mostrando ao profeta que existem circunstancias que não podemos parar de profetizar até ver 
a palavra se cumprir. Porque, segundo a primeira palavra profética, era para tudo acontecer na primeira 
vez, mas só três aconteceram. No entanto, quando chegou o momento do espírito entrar, Deus diz: 
“Continue profetizando”.

A ênfase de profetizar é tão grande que Deus usa o termo duas vezes. “Profetiza ô filho do homem, 
profetiza”. Podemos ver uma instrução de Deus para não parar de profetizar. Há um sentimento em 75% 
da caminhada para que tenhamos a impressão que já está bom, que já alcançamos os objetivos, mas 
Deus não quer fazer a obra em 75%. Deus quer 100%. Deus quer cumprir tudo que Ele prometeu. Deus 
deu a instrução ao profeta para não parar, para não desistir. Não pare!

Às vezes possuímos muitas coisas, mas não possuímos o ideal. Precisamos ter certeza que no que 
estamos construindo não tem apenas a aparência. É imprescindível ter a presença do Espírito. É preciso 
ter a vida.

É como a Visão. Às vezes nós temos os doze, mas estamos sem o Espírito da Visão. É como você ter 
todos os ingredientes para fazer uma boa feijoada, mas não fazemos com amor.

Deus estava vendo que existiam vários corpos no chão, mas aparentemente eram apenas corpos que 
estavam completos, porém faltava o mais importante, a presença do Espírito. O que não podemos é 
percorrer mais da metade do caminho e no último momento desistirmos.

O Espírito Santo de Deus é aquele que vai ter o poder de dar a vida. A presença do Espírito Santo de 
Deus traz a respiração e quando Deus sopra precisamos inspirar. Significa que, aquilo que Deus faz, 
precisamos receber porque se não vamos ficar apenas de aparência. Quando a obra de Deus está sendo 
realizada, precisamos receber o que Deus está fazendo deixando a obra acontecer dentro de nós.

O que Deus está fazendo por nós primeiramente é interno. Depois é exteriorizado. Somente quando 
permitimos que Deus nos trate por dentro, é que vamos poder ser uma inspiração para fora.

Quando nós inspiramos o fôlego de Deus, e Ele entra em nós, podemos ser uma inspiração para os 
outros de fora.

A falta de inspiração significa que a respiração está prejudicada. Nesse caso podemos entender que 
respiração representa o Espírito de Deus em nossas vidas. A falta desse Espírito nos impede de 
podermos inspirar outras pessoas.

Quando somos movidos pelo Espírito Santo, quando inspiramos o Espírito de Deus, então podemos ser 
uma inspiração para as demais pessoas.

O Espírito de Deus é aquela pessoa que paira sobre águas, mesmo que tenham abismos e trevas. O 
Espírito Santo é uma pessoa inspiradora que credita na geração de novas oportunidades e novos 
mundos para o Ser.

Quando inspiramos a presença do Espírito Santo, automaticamente vamos ser influenciados por ele. 
Sem inspiração, vamos parar igual a um carro quando acaba a gasolina.

Se aprendermos a inspirar o Espírito vamos consequentemente despertar o melhor nas pessoas. A 
inspiração e o entusiasmo são duas características fundamentais para a realização de qualquer trabalho 
– para vencer lutas, para vencer dificuldades, superar obstáculos. É motivação.

Sempre vamos nos debater com situações contrárias no mundo, porque o mundo parece que gira no 
sentido contrário. Mas se aprendermos a inspirar vamos despertar as qualidades necessárias para 
vencer e prosseguir.

Como líderes, somos chamados a inspirar as pessoas. Essa é uma de nossas maiores responsabilidades. 
Um dos grandes desafios do líder é ele saber ser auto motivado, porque nem sempre o líder tem alguém 
para inspirá-lo. A auto motivação é fundamental. O líder tem que motivar sempre, mas que vai motivar 
ele? Ele tem sempre que buscar formas de se auto motivar.

Uma das principais maneiras de se auto motivar é você estar sempre em contato com a paixão. A paixão 
é um sentimento intenso que nos move. A paixão é um motivo de inspiração. Podemos até dizer que ela 
é uma causa de inspiração também. Uma pessoa que tem paixão está sempre em busca de algo, está 
sempre na direção com inquietação. Está indo ao encontro de sua paixão.

Mas quem tem paixão corre risco. Podemos até compreender o exemplo de Jesus. Ele era o ser 
apaixonado, e ainda é até hoje, por toda humanidade. A sua paixão era tão grande que ele aceitou 
tremendo sofrimento pela nossa salvação. Uma pessoa apaixonada é capaz de fazer qualquer coisa. Só 
tem uma coisa que o apaixonado não faz: desistir de algo.

Como podemos ter mais paixão?

A paixão pode nascer de diversas maneiras. Ela pode até vir por uma circunstância negativa ou por falta 
de satisfação, mas isso faz com que ela se motivo para alcançar o alvo pretendido.

Nós não precisamos ter experiências negativas para nos motivarmos. Uma das formas de alcançar essa 
motivação é pela seleção. Selecionarmos aquilo que vai entrar em nossas vidas. É como um aparelho 
eletrônico que tem dois canais a entrada e a saída.

Aquilo que vemos de forma repetida, vai desejar mais do que o normal. Se você é uma pessoa que aspira 
alguma coisa seja ela de ordem material ou não, se você coloca os seus olhos naquilo de forma repetitiva 
isso vai gerar uma insatisfação no seu estado forçando o individuo a buscar o que ele quer 
verdadeiramente.

Comece a olhar áreas que você quer ver crescimento em sua vida assim você vai se motivar a buscá-las. 
Esteja sempre em contato com sua paixão. Ela é a chave para que o líder se mantenha auto motivado. 
Quando você está em contato com sua paixão você se sente vivo, isso faz com que você seja além da 
média.

Como podemos motivar as pessoas?

Através do contato com o Espírito Santo, sua vida motivada pelo Espírito Santo, contato com Deus, a 
pessoa do espírito deve ser a pessoa da minha paixão.

Você quer inspirar sua equipe? Você quer inspirar seus 12? Você quer que eles sejam pessoas 
apaixonadas pelo evangelho? Então você tem que levar a presença de Deus para eles. Inspire com as 
palavras que você dá. Tenha sempre uma palavra de Deus para as pessoas, uma palavra de vitória, uma 
palavra de vida para dar.

Quando você falar fale com ânimo, fale com fé, com convicção. Libere a palavra com garra e entusiasmo. 
Quando somos monótonos, sem paixão, nos tornamos como a comida sem sal. Não tem nada pior que 
um líder assim.

É normal a equipe fazer leitura do seu líder, da sua motivação, do seu nível de fé. Se você brincar muito, 
passar muito tempo com uma alma sem disciplina, sua equipe pode sofrer drasticamente as 
consequências.

A verdade é que as pessoas têm poder para inspirar, e existem líderes que são inspiradores mesmo.

Outra maneira de você inspirar a equipe é através do seu desempenho, dos seus resultados. Estimule sua 
equipe através dos seus resultados, das suas conquistas. Conquistas inspiram. É normal sempre 
querermos estar perto de alguém que é vitorioso e vencedor.

Outra maneira de um líder inspirar é através de sua aparência, não percebemos claramente mais o 
contato visual também se torna um veículo de inspiração.

Um artista, um líder trabalha firme em sua aparência, a maneira como você se veste revela muito sobre o 
seu estado emocional. Quem cuida da aparência, cuida da imagem. E quem cuida da imagem, cuida da 
pessoa que você representa.

Outra fonte de inspiração é o conhecimento. Conhecimento inspira, ignorância afasta. Um exemplo disso 
foi Jesus. Ele inspirou milhares de pessoas através do seu conhecimento, por isso o estudo é algo muito 
importante para todos nós, devemos fazer o hábito de estudar rotineiramente.
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Um dos grandes desafios do líder é ele saber ser auto motivado, porque nem sempre o líder tem alguém 
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Mas quem tem paixão corre risco. Podemos até compreender o exemplo de Jesus. Ele era o ser 
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alguma coisa seja ela de ordem material ou não, se você coloca os seus olhos naquilo de forma repetitiva 
isso vai gerar uma insatisfação no seu estado forçando o individuo a buscar o que ele quer 
verdadeiramente.

Comece a olhar áreas que você quer ver crescimento em sua vida assim você vai se motivar a buscá-las. 
Esteja sempre em contato com sua paixão. Ela é a chave para que o líder se mantenha auto motivado. 
Quando você está em contato com sua paixão você se sente vivo, isso faz com que você seja além da 
média.

Como podemos motivar as pessoas?

Através do contato com o Espírito Santo, sua vida motivada pelo Espírito Santo, contato com Deus, a 
pessoa do espírito deve ser a pessoa da minha paixão.

Você quer inspirar sua equipe? Você quer inspirar seus 12? Você quer que eles sejam pessoas 
apaixonadas pelo evangelho? Então você tem que levar a presença de Deus para eles. Inspire com as 
palavras que você dá. Tenha sempre uma palavra de Deus para as pessoas, uma palavra de vitória, uma 
palavra de vida para dar.

Quando você falar fale com ânimo, fale com fé, com convicção. Libere a palavra com garra e entusiasmo. 
Quando somos monótonos, sem paixão, nos tornamos como a comida sem sal. Não tem nada pior que 
um líder assim.

É normal a equipe fazer leitura do seu líder, da sua motivação, do seu nível de fé. Se você brincar muito, 
passar muito tempo com uma alma sem disciplina, sua equipe pode sofrer drasticamente as 
consequências.

A verdade é que as pessoas têm poder para inspirar, e existem líderes que são inspiradores mesmo.

Outra maneira de você inspirar a equipe é através do seu desempenho, dos seus resultados. Estimule sua 
equipe através dos seus resultados, das suas conquistas. Conquistas inspiram. É normal sempre 
querermos estar perto de alguém que é vitorioso e vencedor.

Outra maneira de um líder inspirar é através de sua aparência, não percebemos claramente mais o 
contato visual também se torna um veículo de inspiração.

Um artista, um líder trabalha firme em sua aparência, a maneira como você se veste revela muito sobre o 
seu estado emocional. Quem cuida da aparência, cuida da imagem. E quem cuida da imagem, cuida da 
pessoa que você representa.

Outra fonte de inspiração é o conhecimento. Conhecimento inspira, ignorância afasta. Um exemplo disso 
foi Jesus. Ele inspirou milhares de pessoas através do seu conhecimento, por isso o estudo é algo muito 
importante para todos nós, devemos fazer o hábito de estudar rotineiramente.


