
Deus pediu a Ezequiel que profetizasse aos ossos secos, dizendo-lhes 
que Deus daria fôlego a eles e colocaria carne, músculos e pele neles 
(Ezequiel 37:4-9). Ezequiel profetizou fielmente a todos os ossos secos 
do vale. Então Deus fez um milagre e todos os ossos se transformaram 
em pessoas, que se levantaram como um grande exército.

PONTOS FORTES 

•  Ezequiel mostra como você pode ter grande fé em Deus. A Palavra de Deus 
   diz que a fé é o que você espera, mesmo que você ainda não a veja 
   (Hebreus 11:1). Isso é crer e confiar em Deus sobre o que Ele disse que 
   faria, até mesmo coisas malucas, como ressuscitar ossos secos! Você também 
   pode esperar em Deus por coisas incertas e ter a fé como a de Davi que 
   creu que ele poderia vencer o gigante.

O RELACIONAMENTO DE EZEQUIEL COM DEUS

•  Ezequiel tinha um relacionamento incrível com Deus. Então, ele colocou a sua 
   fé e esperança nEle. Nunca perca a esperança como os israelitas. Fale tudo 
   para Deus. Você pode contar com Ele!

"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’".

Ezequiel 37:4-6 (NVI)
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Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."

ATITUDE HEROICA

•  Ezequiel foi um dos profetas de Deus e ele era o mensageiro de Deus
  na terra. Muitas vezes, Deus usou Ezequiel para levar a Sua verdade
  ao Seu povo. 

• Muitas vezes, Deus deu visões especiais a Ezequiel. Certa vez,
  Deus até deu a Ezequiel uma visão sobre o céu. Nesta visão,
  Ezequiel descreveu a glória de Deus em Seu trono, com a aparência
  de um lindo arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso (Ezequiel 1:28)!

• Deus queria que o Seu povo mudasse os seus maus caminhos. Ele
  também queria que eles fossem encorajados a esperar pelo que Ele
  faria por Sua nação, pois muitos estavam tristes.

• Em Seu grande plano, o Espírito de Deus levou Ezequiel a um vale 
  com ossos secos. Lá, Ele perguntou a Ezequiel se os ossos 
  poderiam viver novamente.

• Ezequiel respondeu a Deus que somente Ele saberia (Ezequiel 37:1-3).


