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Treinamento e Desenvolvimento de Líderes de Células | CULTOS AO VIVO (On-Line) SEXTAS: Culto 
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ROTEIRO – Base 16/08/2020 
 

LIBERTOS DO CATIVEIRO E RESTAURANDO SONHOS 
# Ezequiel 37.1-14 # 

 

INTRODUÇÃO: 
Diante de um povo rebelde e resistente à Sua Palavra, Deus levanta Seus profetas 

Isaías e Jeremias, com o propósito de chamar o povo de volta para si. No entanto, Deus e 
seus profetas foram rejeitados, e o povo levado para o cativeiro. 
• Na Babilônia Deus levanta novamente os Seus profetas. Ezequiel e Daniel são vozes de 

Deus para encorajar, consolar e trazer esperança para um povo cativo e sem esperança. 
• Ezequiel era um profeta jovem anunciando uma mensagem de advertência e de 

esperança. Ao olhar para trás, Ezequiel enxergava o fracasso e sofrimento do povo. Ao 
olhar para o futuro Ezequiel enxergava esperança e restauração do seu povo (Ezequiel 
8.14-16; 36.24-28). 

• Antes da restauração, o povo precisaria entender as causas de seu cativeiro. O povo 
havia contaminado a terra e o seu próprio coração (Ezequiel 37.17-18), e profanado o nome 
do Senhor diante dos povos (Ezequiel 36.20). 

• É diante desse quadro de fracasso e dor que Deus se revela cheio de amor e anuncia 
um novo tempo de esperança e restauração (Ezequiel 36.21-22, 24-28). 

 

I. A RESTAURAÇÃO É RESULTADO DO GRANDE AMOR DE DEUS (Ezequiel 37.1-2) 
• No cativeiro o povo sofre com desesperança e humilhação. O povo sentia saudades de 

Sião e das bênçãos de Deus (Salmos 137.1-4). 
1. Diante de todas as nossas perdas e fracassos, Deus não se esquece de nós. Ele quer 

que reflitamos sobre as causas disso tudo. 
2. Diante das perdas e fracassos, experimentamos a desilusão, pessimismo e frustação. 

Começamos a murmurar, procuramos encontrar culpados sem considerar as nossas 
escolhas e erros passados. 

3. Quando Deus pergunta, Ele deseja nos levar a uma reflexão (Ezequiel 37.3). Podemos 
não ter respostas nestes momentos, mas Deus tem o propósito de restaurar toda a 
nossa história. 

§ Diante do caos em que estamos vivendo, como você pode alimentar uma 
perspectiva de esperança na sua vida, na sua família? 

§ Como estão o seu coração, sua família e o seu relacionamento com Deus? 
 

  



 

PROGRAMAÇÃO ADAPTADA PARA A CÉLULA VIRTUAL – Quebra-gelo e Oração de Abertura: 5min | 
Louvor: 5min | Estudando a Mensagem: 30min | Oração pelas necessidades 5min | “Tela da Benção” 
5min | Oração Final. 
 
 
 

II. A RESTAURAÇÃO E LIBERTAÇÃO QUE SONHAMOS, VIRÃO PELO PODER DA PALAVRA DE 
DEUS  

1. Deus não vê como o homem vê. Enquanto o homem enxerga o caos, Deus enxerga 
oportunidades e propósitos. Quando Deus vê um cego, um paralítico ou leproso, Ele 
enxerga um milagre. Quando Se depara com a morte, Ele enxerga ressuscitação. 

2. Saiba: o cativeiro que vivemos não está agradando a Deus. Seu desejo é libertar o 
homem de todo cativeiro (Ezequiel 37.5-6). Deus quer que você ouça a Sua Palavra! 

3. A Palavra de Deus tem poder para quebrar fortalezas e cadeias do coração. Ela produz 
quebrantamento e coloca ordem no caos. 

§ Você consegue enxergar a partir de uma perspectiva de fé, a ponto de ver 
oportunidades mesmo neste tempo de crise? 

§ Você tem percebido o amor de Deus agindo em seu favor? 
 

III. A TRANSFORMAÇÃO E LIBERTAÇÃO QUE TANTO SONHAMOS, SOMENTE VIRÃO PELA AÇÃO 
PODEROSA DO ESPÍRITO SANTO (Ezequiel 37.9-14) 

1. Todo esforço humano pode até melhorar, mas somente o poder de Deus pode trazer 
a vida de volta (Ezequiel 37.9-10).  
• Somente a Palavra de Deus pode produzir a fé libertadora e transformadora na 

vida do homem (Romanos 10.17; Romanos 1.16; Hebreus 4.12-13). 
• A Palavra é a voz de Deus que traz a vida de volta (A ressurreição de Lázaro). 

2. A Palavra, além de nos libertar do caos, também traz de volta a esperança (Ez 37.11-12). 
• Quando lemos e ouvimos a Palavra, o engano, a mentira e a morte são vencidas 

(Romanos 8.35-39).  
3. O poder da Palavra e a ação do Espírito Santo trarão de volta os sonhos de Deus. As 

fortalezas serão quebradas, vencidas; os sonhos de Deus voltarão (Jeremias 29.11-14). 
§ O Espírito Santo tem produzido fé em seu coração a ponto de você 

enxergar uma perspectiva de mudança neste tempo? 
§ Quais sonhos que você tem perdido e que precisam ser restaurados? 

 
CONCLUSÃO: 

DEUS QUER RESTAURAR OS SEUS SONHOS 
• Deus quer te trazer de volta para casa. Ele abrirá os sepulcros e trará a vida de volta. 
• Deus quer restaurar os seus relacionamentos com: Ele; sua família; seu próximo... 
• Você pode reviver todas as promessas de Deus em sua vida. 
• Nesses dias de pandemia, de isolamento, Deus trará cura para corações e famílias, 

trazendo Seus filhos de volta para a comunhão com Ele por meio de Sua Palavra. 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


