Profetas Maiores
Capítulo 10: Ossos Secos
Lição de Áudio do Velho Testamento no.70
Objetivo: Aprender com os sermões de Ezequiel que só o Espírito Santo de
Deus pode dar nova vida.
“Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do
SENHOR! Assim diz o Soberano, o SENHOR, a estes ossos: Farei um espírito
entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer
carne sobre vocês e os cobrirei com pele; porei um espírito em vocês, e vocês terão vida.
Então vocês saberão que eu sou o SENHOR”.
—Ezequiel 37:4-6
Ezequiel pregou um sermão a partir de uma visão de um vale de ossos secos. Quando
Ezequiel profetizou para os ossos, como o Senhor o mandou fazer, os ossos começaram a
se juntar. Ele continuou a pregar, e começaram a aparecer tendões e carne nos esqueletos.
O Senhor, então, mandou profetizar ao espírito, para que os corpos viessem ter vida. A
mensagem de Deus aos judeus era que mesmo que se eles se sentissem como se não
tivessem mais vida, fossem apenas ossos secos, Ele os restauraria do cativeiro e os
guiaria de volta a Israel.
Existe uma lição muito importante para nós neste sermão. Sem o Espírito Santo, aqueles
que anunciam o Evangelho aos que estão perdidos estão tentando o impossível. Na
verdade, qualquer coisa que tentamos fazer sem o Espírito Santo é tão impossível quanto
dar vida a ossos secos. A igreja tem que ser energizada pelo Espírito Santo para
implementar a Grande Missão, o Grande Comissionamento, e levar o Evangelho de Vida
para o mundo morto espiritualmente. Somente o poder de Deus pode levantar os mortos
espirituais para uma nova vida.
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1. Verdadeiro ou falso? Os ossos que Ezequiel viu eram frescos. As pessoas tinham
morrido havia pouco tempo.
2. Verdadeiro ou falso? Ezequiel pregou muito tempo depois que o povo de Deus tinha
voltado do cativeiro.
3. Verdadeiro ou falso? Os ossos secos representavam como estavam espiritualmente os
exilados.
Assinale a resposta correta.
4. De onde Ezequiel tirou a idéia de pregar aos ossos secos?
a. Ele não cria que estavam realmente mortos e sim que aquilo era apenas uma
ilusão.
b. Ele pensou que o espírito daqueles que tinham morrido ainda poderiam aceitar
a Cristo.
c. Ele queria que o espírito dos mortos falassem com ele.
d. Deus o mandou.
5. Qual era o principal ministério de Ezequiel?
a. Pregar e ministrar para os cativos na Babilônia.
b. Juntar os ossos dos exilados mortos e enterrá-los.
c. Contar o número de mortos pela Babilônia para que Judá pudesse se vingar.
d. Ensinar ao povo que morte e destruição iriam acalmar a ira de Deus.
6. Qual a mensagem de Deus quando mandou profetizar ao espírito?
a. Ezequiel deveria andar ao redor de cada corpo e soprar neles.
b. O vento viria e levantaria os mortos.
c. Os mortos podem ser ressuscitados somente pelo Espírito de Deus através
de oração.
d. A pregação de Ezequiel seria inútil como falar para as paredes, uma vez que
todos no vale estavam mortos.
7. Qual a mensagem para os exilados, da visão dos ossos secos que Ezequiel teve?
a. Todos iam acabar mortos na Babilônia.
b. Deus destruiria os babilônios e os espalharia pelo vale.
c. Deus um dia restauraria os cativos à sua terra natal.
d. Eles evitariam profetas que pregassem sobre visões estranhas.
8. Qual a aplicação para nós hoje, da visão que Ezequiel teve dos ossos secos?
a. Que muita gente está perdida e que nada pode salvá-las.
b. Devemos pregar a mensagem de vida para os espiritualmente mortos e para
isso sermos energizados pelo poder do Espírito Santo.
c. Ninguém morreria se tivéssemos fé suficiente.
d. Não existe aplicação para nós hoje.
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9. O que significa os profetas terem experiências de “Vir e Ir”?
a. Eles nunca ficavam no mesmo lugar por muito tempo.
b. Eles estavam sempre mudando de idéia.
c. Era difícil capturá-los porque eles estavam sempre vindo e indo.
d. Eles tinham a experiência de virem a Deus e depois irem para o povo.
10. Qual foi a experiência de “vir” de Ezequiel?
a. A sua jornada para Babilônia para estar com os exilados.
b. As visões que Deus lhe deu.
c. Sua aventura no vale dos ossos secos.
d. O seu retorno para Jerusalém depois de 70 anos.
11. Em que Ezequiel é um bom exemplo para nós?
a. Devemos pregar mensagens extraordinárias.
b. Devemos estar comprometidos em obedecer e cumprir a Palavra de Deus.
c. Devemos ter visões.
d. Devemos sempre ir para Deus, mesmo que não tenhamos vindo até Ele.
12. O que a visões que Deus deu a Ezequiel revelaram a respeito do próprio Deus?
a. Que Deus sabe todas as coisas
b. Que Deus está em todos os lugares
c. Que Deus é Todo Poderoso
d. Todas as opções acima
Você já tentou anunciar o Evangelho sem pedir ao Espírito de Deus para soprar
vida na pessoa a quem você está evangelizando? Qual foi o resultado? Por que é
impossível produzir fruto espiritual sem a ajuda do Espírito de Deus?

Se você crê em Jesus, agradeça a Deus por Ele ter soprado o Espírito em você.
Se você ainda não crê em Jesus, se você se sente espiritualmente como ossos
secos, coloque sua fé nEle e peça que Ele sobre em você a Sua vida eterna. Peça
a Deus que o capacite a fazer a vontade dEle.

