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Introdução: No passa do os profetas eram os porta voz de Deus e no presente 

Deus continua usando homens como seus profetas. Nós somos os profetas de 

Deus para essa geração pois a palavra de Deus habita em nós. João 17:14 - Dei-

lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu 

não sou do mundo.. Aleluias!  

Mas não é incomum os Profetas passarem por desafios. Vejamos alguns desafios 
com base no texto que lemos:  
O Primeiro Desafio foi: Ser levado por Deus para um lugar difícil. (um Vale de 
ossos secos) 
Qual é o seu vale de ossos secos? Sua família? O lugar onde você estuda? Seu 
trabalho?  
A mesma pergunta que Deus fez a Ezequiel esta fazendo para você: Poderão 
viver esses ossos?  
Entenda Deus te colocou nesse lugar para que você seja um profeta de 
transformação e não de maldição. Então profetize VIDA! 
O Segundo Desafio foi: Deus fez ao profeta uma pergunta difícil. (poderão 

reviver esses ossos?) 

Deus é mestre em fazer perguntas difíceis: 

- Adão onde estais? – Quando ele tinha acabado de pecar 

- Caim onde esta o teu irmão? – Quando ele tinha acabado de matar o seu irmão. 

- Pedro tu me amas? – Dias depois dele ter negado a Jesus três vezes. 

Creio que Deus quer nos fazer uma pergunta difícil hoje: Você é Salvo?  

O Terceiro Desafio foi: Receber de Deus uma ordem difícil. (Profetiza aos ossos 

secos) 

Ezequiel 37:4 - Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos 

secos, ouvi a palavra do SENHOR.  

Você pode imaginar o desafio? Um monte de ossos secos, “sequíssimos” e Deus 

falando, profetiza para que vivam. O Apostolo Paulo declarou: II Corintios 5:7 - 

Porque andamos por fé, e não por vista. Em João 11:40 também encontramos a 

seguinte palavra: - Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória 

de Deus? 

Muitas vezes somos tomado pela incredulidade e fechamos a nossa boca para as 

palavras que vão trazer vida, e ficamos com os nossos olhos no ambiente de 

morte, falando sobre a morte. Mas Deus deseja que tenhamos uma palavra de 

vida e não de morte. Mateus 12:34 - Raça de víboras, como podeis vós dizer boas 

coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. 

Quem está cheio de morte só fala de morte, quem esta cheio de medo só fala de 

medo, quem está cheio de magoa só fala de mágoa. Mas quem esta cheio de vida 

mesmo no ambiente de morte vai falar de vida.  

Conclusão: Não se deixe abater pelas aparências, Deus deseja usa a sua vida para 

promover transformação em sua vida e na vida daqueles que estão a sua volta. 

Ele tem colocado nos seus lábios uma palavra de vida e não de morte. Então profetiza! 

Obs. Estimule seu grupo a profetizar sobre o nosso Pais, Cidade, Bairro, Famílias e sobre a vida uns dos outros.  

 

 

 

Quebra gelo: Qual foi a 

coisa mais difícil que você já 

fez? 

 

Ezequiel 37:3 

- E me disse: Filho 

do homem, 

porventura viverão 

estes ossos? E eu 

disse: Senhor 

DEUS, tu o sabes. 

(Leia Ez. 37:1-12) 

 

Ainda dá tempo! 
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