
D I S C I P U L A D O

O PROPÓSITO DE DEUS É PERFEITO E NADA...TEMA: EZ. 37:5-6TEXTO:

 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 ”

O PROPÓSITO DE DEUS É PERFEITO E NADA NOS FALTARÁ.

Introdução:

Deus nos leva a um vale e nos faz enxergar realidades duras, mas eu tenho que lembrar que nós estamos sendo 
guiados pelo Espírito de Deus, pela sua mão.

Precisamos ter o cuidado de quando virmos a sequidão, não sairmos da mão de Deus, porque se entrarmos na 
emoção, não veremos transformação.

As palavras que vão sair do vale, não são minhas, são de Deus e o primeiro passo, para sairmos do vale é: 
profetizar a situação de forma especí�ca.

Deus não começou com os músculos, Ele foi logo à palavra que é liberada na visão. Sabemos que têm passos mais 
Deus foi logo ao propósito, que era vida. Vocês vão viver.

O propósito era criar naqueles ossos tendões, carne, pele e ossos. O propósito de Deus é perfeito e nada me 
faltará. Não vão faltar tendões, carne, pele e espírito.

Quando entramos no propósito de Deus não nos falta nada. Propósito fala de objetivo, alvo, metas, onde o alvo 
é a linha de chegada, embora saibamos que há um trajeto do qual Deus vai nos dar ideias e precisamos entender 
o propósito onde Deus quer nos levar e o que Ele quer fazer nesses tempos.

A Bíblia dia assim: assim diz o Senhor Deus a esses ossos.

Quem começa falando, é Deus. Ninguém fala nada sem pensar, a mente processou mais ela não ponderou.

Assim diz: Deus disse... é um pensamento de Deus. Ele literalmente parou para pensar.

Não é simplesmente um desejo, Ele pensou e aí existe todo um desejo que é o propósito de Deus. Precisamos 
captar os pensamentos de Deus para podermos pensar da mesma maneira.

Em (Pv. 19:21), muitos propósitos há no coração do homem mais os desígnios de Deus permanecerão.

Esta palavra, “propósito”, quer dizer pensamentos, ideias.

(Sl. 18:15), o caminho do Senhor é perfeito a palavra do Senhor é provada.

Assim diz o Senhor Deus: é algo para acrescentar à autoridade divina.

Senhor = Jeová é Deus Adonai que signi�ca, meu Senhor.

Assim diz o Senhor que é meu Senhor, Ele continua sendo sempre Senhor. Há uma experiência pessoal do profeta 
com o senhorio de Deus. Assim diz o Senhor Adonai a esses ossos.

Com isso Deus ampliou a habilidade de Ezequiel a falar o que Deus disse e mandou.

Eu vou ouvir Deus falar e vou repetir o que ele falou.

A aproximação de Ezequiel com Deus foi tão grande, que a Palavra do Senhor estava sobre ele. É muito melhor 
quando temos a palavra exata do que Deus falou.

Eu tenho que ter a experiência do senhorio de Deus em mim; não pode haver dois senhores, a idolatria precisa cair 
por terra.

Israel veja quando você vai tomar uma atitude, ou você morre ou recebe o Senhor.

O livro de Ezequiel é o mais completo e sobrenatural de todos. Ezequiel serve a Deus porque Deus é seu Senhor, 
por isso é que ele discerniu o que Deus falou.

E agora Deus diz: farei entrar o Espírito em você e você viverá; eis o que farei. Ele faz, usando Ezequiel.

Somos homens, mas Deus espera de nós atitudes espirituais.

Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai procurar alguém e essas pessoas são as que tiveram experiências 
com Adonai. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela declara o que vai acontecer.

Existe aqui uma determinação de Deus e quando Ele decide, Ele faz.

Não vou deixar que a morte e a sequidão prevaleçam. Eu vou mudar essa parte.

O Espírito aqui, se refere ao folego. Osso não ouve, não respira, mas a palavra de Deus está acima de qualquer 
coisa.

Isto vai acontecer, eu farei com que todas essas coisas aconteçam.

O profeta precisou acreditar que Deus iria fazer. Sempre tem que visão e visão requer fé. Naquele instante o 
profeta visualizou. Toda palavra tem um propósito por trás.

Jesus foi ideia de Deus, o Logus. Com a palavra vem a ideia e um pensamento.

Deus diz: eu vou fazer.

Quando iniciamos um projeto, precisamos ir até o �m, alcançar o alvo e o objetivo. O processo é este, mas Ele não 
falou das lutas e das perseguições, porém eu preciso crer como Deus crê e determina. É isso que precisamos fazer.

Precisamos saber o objetivo e o alvo de Deus para nossas vidas.

Quando profetizamos, enxergamos e precisamos visualizar, imaginar e fazer com que isto entre em nós. Nós 
vamos ouvir o que Deus tem a dizer e por mais que haja ossos secos, vamos visualizar as coisas acontecendo.

Amém.
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