
D I S C I P U L A D O

SE O ESPÍRITO ESTÁ PRESENTE MINHA REALIDADE...TEMA: TEXTO:

 2 0 1 2 :  “ A n o  d a  P a i x ã o  p o r  D e u s  e  d a  E n t r e g a  A b s o l u t a ”

SE O ESPÍRITO ESTÁ PRESENTE MINHA REALIDADE SERÁ OUTRA.

Não adianta você ter a promessa e não viver a Palavra. Deus teve que levar Ezequiel no vale para ele entender a 
gravidade do problema.

Em (Ez. 36:25), mostra que a água purifica e quando você receber a Palavra, terá vida. O líder precisa de água da 
Palavra.

No versículo 3 – “E Deus veio ao profeta: perguntou a Ezequiel: poderá viver esses ossos? Tu sabes ô Deus”. Porque 
Deus fez uma pergunta? Porque Ele sempre espera uma resposta que defina a fé. Deus não fez uma pergunta por que 
Ele duvidada, mas Ele queria ver o posicionamento de Ezequiel. Deus sabia que Pedro amava Jesus. Pedro viu a 
ressurreição. Porque? Porque Ele sempre vai esperar de nós um posicionamento.

Havia uma necessidade de Ezequiel entrar em um novo nível para que ele pudesse ser usado por Deus. Deus sempre 
vai trazer um renovo no nosso compromisso. Ele faz uma manutenção constante em nosso compromisso.

A questão aqui é: imagine você como Ezequiel. Você entra no vale e ver ossos extremamente secos, e humanamente 
falando, sem probabilidade nenhuma daqueles ossos receberem vida.

Ezequiel preferiu não ousar falar sem fé. Ele era um profeta experimentado e disse: “minha boca não vai ser uma boca 
de confissão duvidosa”. Senhor Tu sabes, basta o senhor falar e quando Deus vai falar com ele e reconfirmar o seu 
chamado diz: filho do homem recordando a sua humanidade, Ele espera de nós, mesmo sabendo que somos 
humanos, reações divinas (é melhor muitas vezes calar do que falar o que não deve).

Você mais do que eu espero de você. Deus não usa anjos para aquilo que o homem deve fazer, mas usa os anjos para 
nos auxiliar. Ainda que ele fosse homem, Deus queria usar ele. O que você está por fazer não vai exigir nenhuma 
humanidade. Você só vai ter que usar a fé e fé não vem do homem é espiritual. E todas as vezes que ele usa a dúvida 
é humano. Em (Sl. 60:12), em Deus fazemos proezas.

Quando nós usamos os atributos e poderes divinos, nós não estamos usando o que é nosso. É Deus que dar aos 
humanos para eles poderem realizar proezas espirituais divinas. Você vai usar a força e o poder da palavra, mas ao 
mesmo tempo aquela expressão “Filho do homem”, é para lembrar, mesmo realizando proezas não se considere 
como Deus, exercite a humildade.

É muito fácil Deus nos usar e nosso coração crescer, inchar, eu não posso esquecer que anjo não tem osso. Aquele 
vale era de gente, foram homens que morreram. Quem sabe ali tinha amigos pais, parentes, eles morreram por algum 
motivo, havia alguma razão da morte daqueles homens, quem sabe morreram porque estavam com o coração 
inchado. Nação de Israel, alguma coisa não estava correta para que eles tivessem virado ossos secos. E no cap. 36 
explica o porquê disso (Ez. 36:25-27).

No dia da consagração do templo Deus disse que estaria ali, mas que se desviassem Deus os levaria cativos. O povo 
se desviou e fez o que era mau e a Babilônia veio como resposta do castigo. O exílio foi a resposta do amor de Deus.

A expulsão de Adão e Eva do paraíso foi resposta de amor e misericórdia e não de juízo. Babilônia foi um juízo? Foi 
mais foi o amor de Deus. Deus olha para eles e como nos mostra no versículo 25?27: “dar-vos-ei um coração novo, 
tirarei o coração dura de pedra e porem o coração de carne, porei dentro de vos o meu espírito”.

Deus chama Ezequiel que já tinha trazido a mensagem no capítulo anterior e Deus diz: “poderão reviver esses ossos 
filho do homem?”.

O problema de Israel que fez com que secasse foi a idolatria, o coração de pedra e o espírito velho. Imundice, vida 
errada, idolatria, a nossa idolatria é diferente, não é de imagens, mas é de nós mesmos e nos precisamos vigiar para 
não idolatrar o nosso ego. O alto conceito elevadíssimo de nós mesmos nos ensina que temos idolatria, muitos de 
nós sofremos disso e o resultado é um coração de pedra.

Um pensamento muito forte na igreja se não me beneficia, não serve para mim.

Deus identificou que o coração de Israel era de pedra.

Características de um coração duro:

? Resistência em aceitar a palavra de correção;
? Não aceita o ensinamento;
? Dificuldade de quebrantamento;
? Sempre vem com críticas.

Como eu sei se meu coração é duro?

Quando eu tenho dificuldades em me quebrantar.

Israel só soube porque Deus disse: só Deus pode dizer porque a dureza não admite que é duro.

Será que podemos crescer tanto em Deus que o nosso coração venha endurecer e nós não aceitamos mais a 
correção? É sim, precisamos saber gerenciar os nossos sentimentos. Cresça e seja o melhor, mas lembre-se: você 
sempre precisará ser corrigido.

Imundice, desejos pessoais, carnalidade, sempre quer sua vontade, quer fazer sempre do seu jeito para se 
satisfazer. Quando o coração se torna duro como pedra e quando é repreendido e tem dureza o próximo passo é 
um espírito velho, quando Deus disse espargirem água, vou tirar a idolatria o espírito velho, prazer pessoal. Quando 
eu não abraço a direção que eu recebo e quando eu não tenho o espírito renovado, eu vou caminhar na direção que 
eu quero.

Deus mandava os profetas e Israel não mudava, mandou Jeremias, Ezequiel e quando Jesus viu Jerusalém chorou. 
Israel tinha muita gente, mas aos olhos de Deus estavam caminhando assim: achando que é bambambã, mas 
estavam mortos.

Se não soubermos ouvir a palavra de Deus na hora do confronto, você é um espírito velho e não mais ouvirei a 
ninguém. Quando Deus chama Ezequiel filho do homem, vou usar você para chamar a existência uma nova 
realidade, você não poderá ser mais igual, porque para que você possa ser um instrumento para tirar todos esses 
espíritos malignos, não poderá se contaminar, você precisa ter cuidado para não ter essas características.

Eu quero ser um profeta que transforma cidades, nações, famílias, eu quero ser um Ezequiel. É possível isso, Deus 
está testando o nível de fé dele, se ele estiver no mesmo nível dos ossos não tem como. Da parte de Deus é possível 
mais vai depender do profeta.

Eu preciso fazer uma revisão. Deus tira tudo que impede o mover dele. Falar menos do que eu faço e falar mais do 
que Deus faz.

O homem é testado através dos aplausos. Cuidado quando você é corrigido, não se justifique, porque é sinal de 
dureza, o processo para tudo isso passar é o arrependimento. O líder identifica algo que você não sabe que tem.

Quando agente vai orar já é uma atitude de humildade, quando se remove uma ferida o avanço vem, quando Deus 
quer falar Ele vai falar, não se justifique, vá orar.

Nós precisamos avaliar os nossos corações. Tem equipe de 12 que está secando e precisamos pedir a Deus 
socorro e que Ele tire tudo.

Para onde nós vamos? Não estamos subindo a escada do sucesso mais a escada da sequidão: Ezequiel você não 
pode ser assim, para que você acredite que o aleijado vai andar você precisar crer primeiro dentro de você depois 
você verá a obra acontecendo.
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