
ESTUDO DE PG (10/11/2020)      

Tema:   “RESTAURAÇÃO – UMA NECESSIDADE URGENTE”  

Quebra-gelo (5m): O que um vale de ossos secos representa para você?  

Texto chave:  Ezequiel 37.1-28 
Cantem: “É tempo” (Kleber Lucas)  

 

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

INTRODUÇÃO: A crise é um tempo de oportunidade. Os grandes avivamentos da história começaram em 

tempos de profunda sequidão espiritual, apatia religiosa e abandono da fé. Mas, a crise não pode impedir a 

mão de Deus de agir. Quando o povo de Israel estava como um vale de ossos secos, Deus realizou um 

milagre e pôs a nação de pé.  O milagre da restauração não é obra humana, mas iniciativa divina. A nação de 

Israel não podia levantar-se pelo seu próprio esforço. Eles eram como um vale de ossos secos. Não havia vida 

neles. Ou Deus se manifestava ou estariam completamente perdidos. É Deus quem age. É Deus quem nos 

restaura. Dele vem a nossa cura. Dele vem a nossa restauração. É ele quem nos põe de pé novamente! 

O POVO DE DEUS ESTAVA DESPROVIDO DE VIDA ESPIRITUAL: O profeta Isaías ao comtemplar 

a condição espiritual da nação, disse: “Este povo está enfermo da cabeça aos pés”. Isaías chamou o povo ao 

arrependimento, mas ele não quis ouvir. “Quem creu…”  O profeta Amós olhou para o povo e viu que o culto 

estava sem vida, a música era apenas um barulho estridente aos ouvidos de Deus e chamou a nação ao 

arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. O profeta Oséias olhou a para nação e viu sua infidelidade, sua 

instabilidade espiritual, sua depravação moral e chamou o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram 

ouvir. Deus mandou o profeta Miquéias e este concluiu que o povo estava enfadado de Deus. O povo não 

quis ouvir. Deus enviou o profeta Jeremias e este chorou porque o povo havia abandonado a Deus, o 

manancial de águas vivas e cavado para si cisternas rotas. Deus falou mil vezes: chamou, aconselhou, 

exortou, mas o povo não quis ouvir. Deus chamou o povo pelo amor e este não veio. Então, Deus mandou o 

açoite, o chicote, a espada, o cerco do inimigo, o cativeiro. A Assíria e a Babilônia vieram e levaram o povo 

para o cativeiro. Agora, Ezequiel vê o progresso do mal. Vê os resultados da desobediência, os frutos 

amargos da rebeldia. Agora não é apenas um povo doente. A enfermidade dá lugar à morte e a morte à 

desintegração orgânica. Agora estava ali um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. Era a maquete 

da desesperança, o retrato de um povo caído, com a esperança morta. O v. 11 diz que os ossos secos eram 

todos da casa de Israel. O v. 13 diz que eles estavam em sepulturas existenciais. E nós, como estamos?    

O POVO DE DEUS ESTAVA DISPERSO: Havia falta de vida e também falta de comunhão. Eles estavam 

não apenas sem vigor, mas também dispersos, afastados, ossos secos completamente separados. Há falta de 

comunhão? Há fissuras na comunhão? Há muros que nos separam e que nos distanciam uns dos outros? Há 

apatia e falta de desejo em estar juntos?  Precisamos de restauração?   

O POVO DE DEUS MANIFESTAVA SINAIS DE MORTE:  

a) Um morto não tem apetite – Uma pessoa morta espiritualmente não tem fome e sede de Deus. Ele não tem 

prazer na leitura da Bíblia. O culto para ele é uma canseira. Uma pessoa morta não sente saudade de Deus, 

não ama a Deus, não busca em primeiro lugar as coisas lá do alto.  Você está vivo ou morto?  

b) Um morto é insensível – Deus fala, chama, exorta, mas elas não escutam. São surdas espiritualmente. Eles 

não se constrangem com o amor de Deus nem se abalam com o fogo do inferno.  Você está vivo ou morto?  

c) Um morto não tem ação – O morto não se levanta, não trabalha para Deus, não tem tempo para Deus. 

Você está vivo ou morto?  

d) Um morto é onde a vida está absolutamente ausente – Um morto afasta as pessoas. Ele se deteriora. Israel 

já era como um monte de ossos sequíssimos. Talvez haja pessoas espiritualmente mortas aqui. Você está vivo 

ou morto?  

PARA FINALIZAR:  O povo de Deus estava como um vale de ossos secos: esta era a condição de Israel e a 

situação de muitos crentes hoje, ausência de vida, de entusiasmo, de prazer na Casa de Deus, de deleite na 

oração. A vida abundante que Cristo oferece parece estar ausente. O poder do Espírito Santo parece ser algo 

desconhecido. Muitos crentes estão dormindo. Outros estão imitando e amando o mundo. Outros estão 

flertando com o pecado. Outros estão apáticos às coisas de Deus. Muitos estão mortos em um vale de ossos 

secos. E você, como está?  

 
DESAFIE O SEU PG A TRABALHAR PELO CRESCIMENTO E MULTIPLICAÇÃO DE DISCÍPULOS 

 

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora!  

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!   


