INCONFORMADOS BUSCANDO A LIBERDADE DIVINA.

1. A mão de Yahweh, o SENHOR pairava sobre mim, e mediante o poder do
seu Espírito ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava
coberta de ossos.
2. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, e pude
observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam
mirrados e ressequidos.
3. Então ele me indagou: “Ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos
secos poderão ter vida de novo?” Eu respondi: “Ó Yahweh, Soberano, só tu o
sabes!”
4. E ele me disse: “Profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: Ossos
secos, ouvi a Palavra do SENHOR!
5. Assim declara Yahweh, o Eterno e Soberano Deus, a estes ossos: Farei
entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis.
6. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele
sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver
novamente. Então entendereis que Eu Sou Yahweh, o SENHOR.”
7. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se
no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram,
osso com osso.
8. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo
cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida, pele os cobrira; todavia
eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles.
9. Então o Eterno me ordenou: “Profetiza agora ao espírito! Profetiza, ó filho do
homem, e convoca ruah, o sopro da vida, dizendo: Assim diz Yahweh, o
SENHOR Deus: Ó espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes
mortos para que vivam!”
10. Fiz como me fora ordenado e profetizei, e, no mesmo instante, o fôlego da
vida entrou naqueles corpos; e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E
havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida.
(Ezequiel, 37)
Neste episódio a nação de Israel encontrava-se cativa na babilônia, seus
sacerdotes e líderes religiosos submissos ao rei e a seus deuses.
O povo vivia uma situação de "paz" pois estavam submissos ao estado de
escravidão, visto que os babilônios não os incomodavam em troca de seus
serviços, muitos dos israelitas já enxergavam o cenário como uma situação
normal.
No cap.37 de Ezequiel, Deus leva o profeta a ver ,em uma visão, a verdadeira
situação espiritual do seu povo.
Na visão em questão o Senhor o leva a um vale de ossos secos. Sou levado
a crer que este vale era uma sena pós guerra onde tais ossos eram de corpos
deixados ali a própria sorte sem direito a um funeral descente.
A nação de Israel encontrava-se morta espiritualmente após ter sido
destroçada na batalha com os Babilônios, cativa espiritualmente pois prestava
culto aos deuses babilônios, seus sacerdotes estavam humilhados e

submetidos a escravidão espiritual, e satanás os faziam crer que aquilo era
normal.
Olhando para nossa nação em tempos atuais creio que Deus começou a
levantar seus profetas para abrir os olhos espirituais de nosso povo, a igreja, e
trazer o arrependimento genuíno que o trará de volta a presença de Deus e a
plena liberdade espiritual.
Nossa nação, famílias e igrejas estão mergulhadas na mornidão e prostituição
espiritual.
Deus quer levantar em nossos dias homens e mulheres que estão cansados
deste quadro caótico em que nossas igrejas se encontram, no ostracismo, na
mornidão, no conformismo.
Para que esta igreja vitoriosa tone-se realidade precisamos seguir alguns
passos além de ter o coração inconformado e desejoso de liberdade.

Passo 1: CLAMAR AO SENHOR POR MISERICÓRDIA.
Ez 2:10
Deus registra todas as nossas súplicas e nenhuma delas fica sem sua atenção
e resolução.
A igreja precisa voltar a orar clamando, suplicando por misericórdia, sentindo
verdadeira dor pelo estado em que se encontra.
Satanás quer que vejamos tal situação de mornidão e prostituição espiritual e
venhamos pensar: "isto é normal!", "os tempos são outros!", "Tudo acontece
com a permissão de Deus."
Quando a igreja clama, Deus levanta seus profetas.
Passo 2: ABRA OS OLHOS ESPIRITUAIS.
Ez 37:1-2
Quando nossos olhos espirituais são abertos Deus nos mostra a real situação,
de nossas casas, igreja e nação.
Passo 3: DESEJAR VER DEUS AGIR NA SITUAÇÃO.
Ez 37:3
Quando Ezequiel foi indagado pelo próprio Deus, ele disse as palavras corretas
usadas por quem deseja ver Deus agir em todas as horas, de alguém que não
quer receber honrarias humanas pois sabe que tudo é para a glória do Senhor.
"Ó Yahweh, Soberano, só tu o sabes!"
Passo 4: OBEDECER FIELMENTE AO QUE O SENHOR ORDENAR.
Ez 37:7
A igreja de Deus não precisa de nada mais que seguir fielmente suas
instruções.
Ao longo dos anos foi implantado o espírito de insubmissão entre os filhos de
Deus, o "eu acho", o "Eu não concordo", o "Não é bem assim", o "Nada haver",
etc...
Você acha que isto é privilégio de nossa época?

Leia então Ez 2:4-8
Ezequiel fez conforme Yahweh lhe ordenará e pode começar a ouvir e a
contemplar o milagre.
Quando começamos a OBEDECER ao Senhor ele nos faz ouvir e ver o milagre
se aproximando.
Você está cansado(a) e deseja ver a situação atual da sua família e nação
mudar, clame, fique atento espiritualmente, deseje ver o Senhor operar e
obedeça.
Passo 5: PROFETIZA AO ESPIRITO.
17. O Senhor é o Espírito; e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade.
(2 Coríntios, 3)
Quando Ezequiel profetizou o Espírito veio trazendo vida.
Uma pessoa viva sonha, realiza, progride, prospera, avança, etc...
Se você está cansado com a situação atual de sua vida, sua família, sua igreja
ou nação, siga os passos que Ezequiel teve que dar para ver o milagre
acontecer, e Deus também fará você ver um exército forte se levantar ao teu
redor, prontos para saquear o inferno e trazer um tempo de liberdade, paz e
prosperidade a nação pelo nome do Senhor Jesus.

