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EVIDÊNCIAS DA RESTAURAÇÃO 
Ezequiel 36.1-37.28 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves 

Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série "Através 
da Bíblia". Agradecemos a sua sintonia e a sua audiência. Você que tem sido fiel 
em nos acompanhar nos traz muita alegria por sabermos do seu interesse no 
estudo da Palavra de Deus.  

Somos gratos a Deus pois Ele tem despertado o seu interesse e o 
interesse de muitos irmãos no estudo sistemático que temos feito. Estamos 
estudando nesses programas as profecias que Deus transmitiu ao seu povo 
através do profeta Ezequiel. Hoje vamos estudar os capítulos 36 e 37 onde 
Ezequiel nos transmite a mensagem de restauração do povo de Deus e 
compartilha conosco a visão do vale dos ossos secos. É uma passagem muito 
amada pelos cristãos e, certamente teremos lições importantes para aprender 
e aplicar em nossas vidas.  

Por isso sugiro a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente 
o estudo da Palavra eterna. 

Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o texto de Ez 
36.1-37.28. Como havíamos mencionado, a partir desse capítulo encontraremos 
mensagens mais animadoras, mensagens que trariam conforto e esperança para 
os judeus, que sofriam a dura disciplina do exílio. A partir desse capítulo, nos 
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últimos treze capítulos do livro, a mensagem de Ezequiel se torna positiva, 
encorajadora. Ele anunciaria a restauração de Judá e proclamaria a beleza da 
comunhão do povo fiel com Deus. A mensagem de Ezequiel oferecia esperança 
aos exilados, e contribuía para a expectativa nacional da vinda do Messias. 
Mesmo ali no exílio tinha início o sentimento que mais tarde seria conhecido 
como “a esperança messiânica”.  

Nos dois capítulos que estudaremos neste programa, podemos ver 
a maneira dramática que Deus assegura ao povo que o seu poder, com base na 
sua misericórdia, graça e amor, poderia novamente dar vida à nação morta. 

Assim, o título para a nossa reflexão de hoje é: 

EVIDÊNCIAS DA RESTAURAÇÃO 

Ez 36.1-37.28 

Introdução 

Querido amigo nestes capítulos, Ezequiel, ao registrar suas 
mensagens de esperança e encorajamento, mostra também, como já o fizera 
anteriormente, que ele foi um dos profetas que mais teve manifestações 
sobrenaturais de Deus para anunciar suas mensagens ao povo.  

A profecia aos montes de Israel, a mensagem da restauração, da 
renovação e da reestruturação do povo, com base na visão dos ossos secos e 
com base na dramatização dos dois pedaços de madeira destacam essa maneira 
peculiar de Deus dirigir-se aos seus ministros para transmitir suas mensagens ao 
povo. 

Em relação a esse método divino é bom termos consciência de 
que, no caso das visões, elas sempre têm uma razão objetiva de ser 
proporcionada pelo Senhor. O que, infelizmente, acontece hoje em dia é que 
muitos que se dizem cristãos, para confirmar que são poderosos, que são 
fervorosos e até, mais espirituais, afirmam que são portadores de visões e 
revelações especiais.  

Esses tais anunciam visões e revelações sem uma finalidade 
específica e direta aplicáveis a situações definidas. Temos que estar atentos 
para não sermos enganados, pois, conforme afirmou Gonçalves Jr. (2007, p.333) 
quando a visão é de Deus, ela tem uma razão objetiva a ser alcançada e se 
transforma em algo visível e marcante no tempo certo. 

1) Foi assim com Moisés, que teve a visão em Horebe e obediente 
executou o êxodo. 

2) Foi assim com Josué, que teve a visão em Jericó e obteve a 
vitória na terra prometida. 
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3) Foi assim com Davi, que teve a visão e foi vitorioso na batalha 
contra os filisteus. 

4) Foi assim com Zacarias, que teve a visão e viu o nascimento de 
seu filho, João Batista. 

5) Foi assim com Pedro, que teve a visão e evangelizou o centurião 
gentio, Cornélio. 

6) Foi assim com Paulo, que teve a visão e foi à Europa onde 
fundou a igreja em Filipos. 

7) Foi assim com João, que teve a visão e registrou todo o 
conteúdo de Apocalipse. 

Assim como aconteceu com esses homens de Deus, assim também 
acontecia com Ezequiel e, nesta visão que vamos estudar ele anunciaria a 
restauração, a renovação do povo de Deus, e, exatamente porque Deus é 
misericordioso e fiel à sua aliança, podemos afirmar que:  

TODO AQUELE QUE CRÊ DEVE CONFIAR QUE MESMO NAS PIORES 
SITUAÇÕES DEUS É PODEROSO PARA PROPORCIONAR UMA 
TOTAL RESTAURAÇÃO. 

Nesses capítulos encontramos cinco evidências da total 
restauração que só Deus pode proporcionar: 

A 1ª evidência da total restauração que Deus pode proporcionar 
se percebe nas promessas feitas à terra prometida, conforme Ezequias 36.1-
15: 

"Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga: ‘Ó 
montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. 
Assim diz o Soberano Senhor: O inimigo disse a respeito de vocês: 
"Ah! Ah! As antigas elevações se tornaram nossas" ’. 
Por isso profetize e diga: ‘Assim diz o Soberano Senhor: Por eles 
terem devastado e perseguido vocês por todos os lados de maneira 
que vocês se tornaram propriedade do restante das nações e 
objeto de conversa e de calúnia maliciosas de todos, 
por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Soberano Senhor: 
Assim diz o Soberano Senhor aos montes, às colinas, às ravinas, 
aos vales, às ruínas arrasadas e às cidades abandonadas que foram 
saqueadas e ridicularizadas pelo restante das nações ao redor, 
assim diz o Soberano Senhor: Em meu zelo ardente falei contra o 
restante das nações e contra todo o Edom, pois, com satisfação e 
com maldade em seus corações, eles fizeram de minha terra sua 
propriedade, para que saqueassem suas pastagens’. 
Por isso profetize acerca da terra de Israel e diga aos montes, às 
colinas, às ravinas e aos vales: ‘Assim diz o Soberano Senhor: Falo 
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com ciúme em minha ira porque vocês sofreram a zombaria das 
nações. 
Por isso assim diz o Soberano Senhor: Juro de mão erguida que as 
nações ao redor também sofrerão zombaria. 
" ‘Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para 
o meu povo Israel, pois ele logo virá para casa. 
Estou preocupado com vocês e olharei para vocês com favor; vocês 
serão arados e semeados, 
e multiplicarei o número de vocês, a saber, de toda a nação de 
Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. 
Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão frutíferos e se 
tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los como no passado, e 
farei vocês prosperarem mais do que antes. Então vocês saberão 
que eu sou o Senhor. 
Farei Israel, o meu povo, andar sobre vocês. Eles os possuirão, e 
vocês serão a herança deles; vocês nunca mais os privarão dos 
filhos deles. 
" ‘Assim diz o Soberano Senhor: Como é fato que estão dizendo a 
você: "Você devora homens e priva a sua nação de filhos", 
você não mais devorará nem tornará sua nação sem filhos, palavra 
do Soberano Senhor. 
Eu não farei mais você ouvir o sarcasmo das nações, e você não 
sofrerá mais a zombaria dos povos nem fará mais a sua nação cair, 
palavra do Soberano Senhor’. " 
 
Ezequiel 36:1-15 

1. A terra prometida tinha sido alvo da zombaria das nações pagãs, 
vs. 1-7. 

2. A terra prometida seria abençoada com frutificação 
multiplicada, vs. 8-12. 

3. A terra prometida recebia a promessa de não mais desfilhar o 
povo, vs. 13-15. 

Ao iniciarmos a exposição deste texto é bom notarmos que esta 
profecia é apresentada como contraste com a mensagem do capítulo 35. As 
duas mensagens são dirigidas aos montes dos respectivos povos. A primeira foi 
uma profecia contra os edomitas (35:1-15) e, a segunda foi uma profecia de 
esperança para o povo de Deus (36:1-15). 

Os inimigos, incluindo os edomitas, haviam falado contra o povo 
de Deus e aproveitado a situação do povo no seu momento de fraqueza e 
angústia, pois Deus, no seu furor, havia castigado o seu povo, porém agora 
castigaria as próprias nações. 

Deus prometeu a restauração e a prosperidade do povo de Israel. 
Estes versículos se dirigem aos montes de Israel, dizendo que homens e animais 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ez/36/1-15+
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seriam multiplicados para andarem em paz sobre eles. O povo não seria mais 
desfilhado da terra, não seria mais separado da terra tão querida. 

A 2ª evidência da total restauração que Deus pode proporcionar 
se percebe na promessa de restauração feita ao povo escolhido, conforme 
Ezequias 36.16-21: 

De novo a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: 
"Filho do homem, quando Israel morava em sua própria terra, eles 
a contaminaram com a sua conduta e com suas ações. A sua 
conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma 
mulher. 
Por essa razão derramei sobre eles a minha ira, porque eles 
derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus 
ídolos. 
Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os 
povos; eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. 
E, por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu 
santo nome, pois se dizia a respeito deles: ‘Esse é o povo do 
Senhor, mas assim mesmo ele teve que sair da terra que o Senhor 
lhe deu’. 
Tive preocupação com o meu santo nome, o qual a nação de Israel 
profanou entre as nações para onde tinham ido. 
 
Ezequiel 36:16-21 

1. O povo escolhido tinha pecado muitíssimo contra Deus, vs. 16-
17. 

A promessa era de que a impureza dos judeus seria tirada. Os 
pecados do povo tinham causado a imundícia da terra diante do Senhor. A 
ilustração de imundícia aqui se baseia nas regras da Lei do Antigo Testamento 
sobre impureza (cf. Lv 15:19-33; Nm 19:14-19). 

2. O povo escolhido, alvo do juízo divino estava espalhado entre 
as nações, vs.18-20. Devido à imundícia de Israel, Deus lhe entregou às nações, 
onde o povo continuou a profanar o nome do Senhor. 

3. O povo escolhido foi abençoado, pelo amor que Deus tem ao 
seu nome, vs. 21. A salvação deste povo não foi por mérito dele, mas porque 
Deus agiu por amor do seu próprio nome. 

A 3ª evidência da total restauração que Deus pode proporcionar 
se percebe no cuidado de Deus com o seu próprio nome, conforme Ezequias 
36.22-38. 

"Por isso diga à nação de Israel: ‘Assim diz o Soberano Senhor: Não 
é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, 
mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ez/36/16-21+
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as nações para onde foram. 
Mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado 
entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. 
Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do Soberano 
Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos 
olhos delas. 
" ‘Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as 
terras e os trarei de volta para a sua própria terra. 
Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros; eu os 
purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. 
Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês; 
tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de 
carne. 
Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os 
meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. 
Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados; vocês 
serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. 
Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o 
tornarei numeroso, e não trarei fome sobre vocês. 
Aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos, de modo 
que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa 
da fome. 
Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações 
ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades 
e das suas práticas repugnantes. 
Quero que vocês saibam que não estou fazendo isso por causa de 
vocês, palavra do Soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-
se por causa de sua conduta, ó nação de Israel! 
" ‘Assim diz o Soberano Senhor: No dia em que eu os purificar de 
todos os seus pecados, eu restabelecerei as suas cidades, e as 
ruínas serão reconstruídas. 
A terra arrasada será cultivada, e não permanecerá arrasada à 
vista de todos que passarem por ela. 
Estes dirão: "Esta terra que estava arrasada tornou-se como o 
jardim do Éden; as cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e 
destruídas, agora estão fortificadas e habitadas". 
Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem 
saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e 
replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei, e o farei’. 
"Assim diz o Soberano Senhor: Uma vez mais cederei à súplica da 
nação de Israel e farei isto por eles: Tornarei o povo deles tão 
numeroso como as ovelhas, 
e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas 
de Jerusalém. Desse modo as cidades em ruínas ficarão cheias de 
rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor". 
 
Ezequiel 36:22-38 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ez/36/22-38+
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1. O nome de Deus, antes profanado seria vindicado entre as 
nações, vs. 22-23. Deus tinha zelo pelo seu próprio nome. O seu nome não podia 
ser usado em vão. O nome de Deus deve ser santificado. 

2. O nome de Deus é que proporcionaria completa pureza ao povo, 
vs. 24-32. Deus restauraria Judá a sua terra. Ele purificaria os homens das suas 
imundícias. Daria ao povo um coração novo no lugar do seu coração de pedra. 
E, assim, o povo se arrependeria, sentindo nojo de si pelas suas abominações. 

3. O nome de Deus proporcionará edificação ao invés de 
desolação, vs. 33-38. A mudança seria total, ao invés de uma terra desolada e 
improdutiva ela se tornaria como o jardim o Éden. A terra frutificaria e o povo 
se multiplicaria nela, como um rebanho de santos. 

A 4ª evidência da total restauração que Deus pode proporcionar 
se percebe na vivificação do povo escolhido, conforme Ezequias 37.1-14: 

A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me 
levou a um vale cheio de ossos. 
Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme 
o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. 
Ele me perguntou: "Filho do homem, esses ossos poderão tornar a 
viver? " Eu respondi: "Ó Soberano Senhor, só tu o sabes". 
Então ele me disse: "Profetize a esses ossos e diga-lhes: ‘Ossos 
secos, ouçam a palavra do Senhor! 
Assim diz o Soberano 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’ ". 
E eu profetizei conforme a ordem recebida. E, enquanto 
profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos 
se juntaram, osso com osso. 
Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois 
de pele, mas não havia espírito neles. 
A seguir ele me disse: "Profetize ao espírito; profetize, filho do 
homem, e diga-lhe: ‘Assim diz o Soberano Senhor: Venha desde os 
quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que 
vivam’ ". 
Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles; 
eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme! 
Então ele me disse: "Filho do homem, esses ossos são toda a nação 
de Israel. Eles dizem: ‘Nossos ossos se secaram e nossa esperança 
se foi; fomos exterminados’. 
Por isso profetize e diga-lhes: ‘Assim diz o Soberano Senhor: Ó 
meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair; trarei vocês 
de volta à terra de Israel. 
E, quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu 
povo, saberão que eu sou o Senhor. 
Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os 
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estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, 
o Senhor, falei, e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor’ ". 
 
Ezequiel 37:1-14 

1. A vivificação do povo escolhido foi anunciada através de uma 
visão espetacular, 37.1-6. Para um povo morto no pecado, as promessas de 
restauração podem parecer fantásticas e inacreditáveis. A visão deste trecho 
responde a quaisquer dúvidas! Ezequiel foi levado pelo Espírito a um vale cheio 
de ossos secos. Deus mandou que Ezequiel pregasse aos ossos, profetizando a 
ressurreição deles pelo poder do Senhor.  

2. A vivificação do povo escolhido foi proporcionada através de um 
processo organizado, 37.7-10. Ezequiel foi obediente, e, enquanto Ezequiel 
profetizava, os ossos se ligaram, e tendões, carne e pele se formaram sobre 
eles. Mas ainda não tinham vida. Quando Ezequiel chamou, o Espírito (ou fôlego 
de Deus) encheu os corpos mortos e estes passaram a viver, indicando que só 
Deus pode nos dar a vida. 

3. A vivificação do povo escolhido foi completada através de uma 
mensagem de vida e esperança, 37.11-14. Nesses versos Deus explicou o 
significado desta visão. Os ossos representavam o povo de Judá, cuja esperança 
estava “seca” depois de alguns anos no exílio. De modo assombrosamente 
maravilhoso e espetacular, Deus ressuscitaria o povo de Israel e o restauraria à 
terra. Só Deus pode nos restaurar dessa maneira! 

A 5ª evidência da total restauração que Deus pode proporcionar 
se percebe na unificação do povo, conforme Ezequias 37.15-28: 

Esta palavra do Senhor veio a mim: 
"Filho do homem, escreva num pedaço de madeira: ‘Pertencente 
a Judá e aos israelitas, seus companheiros’. Depois escreva noutro 
pedaço de madeira: ‘Vara de Efraim, pertencente a José e a toda 
a nação de Israel, seus companheiros’. 
Junte-os numa única vara para que se tornem uma só em sua mão. 
"Quando os seus compatriotas lhe perguntarem: ‘Você não vai nos 
dizer o que isso significa? ’ 
Diga-lhes: ‘Assim diz o Soberano Senhor: Vou apanhar a vara 
pertencente a José, que está na mão de Efraim, e às tribos 
israelitas, seus companheiros, e juntá-la com a vara de Judá, 
fazendo delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão 
uma só na minha mão’. 
Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você 
escreveu 
e diga-lhes: ‘Assim diz o Soberano Senhor: Tirarei os israelitas das 
nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao 
redor e trazê-los de volta à sua própria terra. 
Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá 
um único rei sobre todos eles, e eles nunca mais serão duas nações 
nem estarão divididos em dois reinos. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ez/37/1-14+
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Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis 
nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de 
todas as suas apostasias pecaminosas, e os purificarei. Eles serão 
o meu povo, e eu serei o seu Deus. 
" ‘O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só 
pastor. Eles seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer 
aos meus decretos. 
Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus 
antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos de seus 
filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder 
para sempre. 
Farei uma aliança de paz com eles; será uma aliança eterna. Eu 
os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio 
deles para sempre. 
Minha morada estará com eles; eu serei o seu Deus, e eles serão o 
meu povo. 
Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as 
nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel’ ". 
 
Ezequiel 37:15-28 

1. A unificação do povo deveria anunciar através de dramatização 
o maravilhoso plano divino, 37.15-17. Em outra parábola dramatizada, Deus 
mandou que Ezequiel usasse dois pedaços de madeira para ilustrar a reunião 
das duas casas do seu povo: Judá e Israel. No primeiro pedaço de madeira, ele 
escreveu Judá para representar o reino do sul. No outro, ele escreveu Efraim 
para representar o reino do norte. Os dois pedaços de madeira deveriam ficar 
juntos nas mãos do profeta. 

2. A unificação do povo deveria anunciar o bom propósito de Deus 
para tornar Israel e Judá uma só nação, 37.18-23. Ezequiel ajuntou os dois para 
representar a reunião dos dois povos em apenas uma nação. Deus colocaria um 
só rei sobre este povo unido e, o povo seria purificado e viveria livre de 
contaminações. Porém, maior importância do que a reunião das duas nações 
seria a comunhão do povo com Deus e o governo do único Rei. Eles seriam o 
povo dele, e ele seria seu Deus. Como é bom pertencer a um Deus que tem 
cuidado de nós! 

3. A unificação do povo deveria anunciar a vinda de um novo rei 
da linhagem de Davi para que Deus estivesse sempre no meio do seu povo, 
37.24-28. Davi, o servo de Deus, seria seu Rei/Pastor eterno (cf. 34:23-24; Sl 
110; Hb 8.1; 10.12-13). Em relação a essa profecia sobre Davi reinando de novo 
e sabendo que Jesus é o descendente de Davi, pergunta-se: ele reinaria no trono 
de Davi? 

Muitas profecias da Bíblia, assim como essa (37.24-25) contam-nos 
que o Messias ou Cristo reinaria no trono de Davi (Sl 89:3-4; Am 9:11-15; Mt 2:1-
6; Lc 1:67-79; 19:37-40). Muitas pessoas concluem que estas passagens estão 
falando de um futuro reino físico literal aqui na terra. Entendem que estas 
profecias e promessas ainda não foram cumpridas. Alguns que ensinam esta 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ez/37/15-28+
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ideia até mesmo dizem que Jesus não conseguiu estabelecer seu reino na 
primeira vez que esteve aqui porque o povo o rejeitou. Ainda sugerem, assim, 
que os homens pecadores frustraram o plano de Deus. 

A Bíblia ensina diferente. Embora Jeremias tenha profetizado que 
um “Renovo de justiça”, um descendente de Davi reinaria para sempre em seu 
trono (Jr 33:14-17). Anteriormente, quando ele falava do trono terrestre literal, 
ele disse que nenhum dos filhos de Jeconias, conhecido por nós como Joaquim, 
que reinou apenas três meses, se assentaria no trono de Davi (Jr 22:30). Assim 
sendo, Jesus Cristo, como um descendente de Davi e de Jeconias ou Joaquim 
(Mateus 1:6, 11) não poderia reinar no trono terrestre de Davi. 

Aqueles que ainda esperam por Cristo para reinar no trono de Davi 
mal entenderam as profecias e seu cumprimento. Pedro afirmou que as 
profecias sobre o trono de Davi foram cumpridas quando Jesus se levantou 
dentre os mortos e subiu ao céu para sentar-se à direita de Deus. Davi ... 
sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria 
no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi 
deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção.  

Pedro proclamou: A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós 
somos testemunhas... E, continuou: ... Esteja absolutamente certa, pois, toda 
a casa de Israel de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e 
Cristo (Atos 2:30-36). 

Portanto, a pergunta não é: Será que Jesus reinará no trono de 
Davi? Jesus já reina! Jesus já reina nos céus, à direita do Pai. E, espero, que 
ele reine também em seu coração. Todos os que aceitaram Jesus como Senhor, 
como Salvador, o aceitaram como rei de suas vidas! 

E o texto termina mostrando que Deus faria com o seu povo uma 
aliança perpétua de paz e, habitaria para sempre no meio deles, no seu 
santuário.  

Conclusão 

É Deus quem vivifica! O seu povo se encontrava nas profundezas 
da morte, mas Deus prometeu uma restauração que pode ser comparada a uma 
ressurreição. A partir destes dois capítulos, a mensagem de Ezequiel se torna 
em uma palavra de esperança e confiança de um futuro bem melhor para todo 
povo de Deus.  

A abençoada comunhão com Deus descrita aqui poderá ser 
realizada somente por meio do verdadeiro Rei dos reis, o descendente de  Davi, 
Jesus Cristo. Você tem certeza de que foi vivificado pelo rei Jesus? Espero que 
sua resposta seja positiva. 

Que o Senhor te abençoe nessa avaliação. 

Um abraço, até o próximo programa 
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Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/evidencias-da-restauracao/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/evidencias-da-restauracao/

