
O Reino de Deus é a verdadeira realidade de todos aqueles que 
fazem parte da Ekllesia do Senhor Jesus. 

Uma vez salvos e santificados pelo sangue do Cordeiro, tudo o que 
diz respeito às coisas temporais, passa a ser secundário para nós, 
pois recebemos uma nova natureza. “Buscai primeiro o Reino de 
Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas.” Lc 12.31

Então, como nascidos de novo, somos chamados a dar continuidade 
na obra iniciada pelo nosso Senhor. 

E a obra que Jesus começou, Ele fez ativando o poder do Reino de 
Deus, sacando para si e para os seus, cada uma das promessas do 
Pai para Sua vida.

Então, se vamos fazer a obra do Mestre, temos que fazê-la ativando 
o Reino e sacando cada promessa de Deus para nossa vida!

Por isso jejuamos e oramos. Por isso essa campanha de 21 dias de 
jejum que encerra-se hoje.

Vamos aprender com o profeta Ezequiel, que foi chamado por Deus, 
para profetizar sobre a nação de Israel em um tempo de cativeiro na 
Babilônia. Num período de grande pobreza, escravidão e humilhação 
pelo qual passava o povo judeu.

Ezequiel recebeu do Senhor os princípios que nos levam a mover o 
sobrenatural, em direção à vontade de Deus:

Sacando as Promessas do Reino de Deus

01 – Enxergue a realidade com os olhos espirituais 

Ez 37.1,2 - Veio sobre mim a mão do Senhor; ele me levou pelo 
Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava 
cheio de ossos, 2 e me fez andar ao redor deles; eram mui 
numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos.

A situação espiritual de Israel era tão séria, que Deus comparou o 
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Seu povo com um cemitério. O lugar aonde, aos olhos humanos, 
encerra-se a história da vida. 

No cemitério o sentimento é: Acabou! Não tem mais vida, nem 
esperança. Não tem mais jeito!

Deus fez questão de levar Ezequiel para ficar frente a frente com a 
realidade que ele deveria mudar!

Enquanto olhamos para os problemas com os olhos naturais, 
achamos que: Deve ser assim mesmo... muitas vezes até tentamos 
resolver, mas com recursos meramente naturais.

Mas, quando compreendemos a gravidade espiritual de situações 
que nos cercam, ou que envolvem a vida de pessoas que amamos, 
nasce em nossa alma o desejo de lutar, usando todos os recursos 
do Reino de Deus.

Portanto, se Deus tem colocado você diante de pessoas ou de 
situações em que a sentença final é: Não tem mais jeito! Passe a 
olhar com os olhos espirituais e veja a verdadeira realidade.

02 – Mantenha sua fé ativa

Ez 37.2,3 - ... e me fez andar ao redor deles; eram mui 
numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. 3 

Então, me perguntou: Filho do homem, acaso, poderão reviver 
estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes.

Após Ezequiel constatar que ali só havia ossos secos e que estavam 
sequíssimos, o próprio Deus o confronta com uma pergunta: Será 
que ainda tem jeito?

A resposta do profeta foi a de quem está sempre disposto a ver a 
vontade de Deus se cumprir: Senhor, se tu quiseres...basta uma 
palavra! Nunca deixe de crer no amor e no poder de Cristo!

Mesmo diante de uma situação totalmente perdida aos olhos 
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humanos, se for o Senhor quem estiver nos colocando nela, Ele vai 
fazer o milagre! Não importa em que pé se encontre. Não desmaie! 
Não perca a força! Tenha coragem!

Mantenha a sua fé voltada para o Senhor, não desvie dEle o seu 
coração Mt 9.20-22 - E eis que uma mulher, que durante doze 
anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e 
lhe tocou na orla da veste; 21 porque dizia consigo mesma: Se eu 
apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. 22 E Jesus, voltando-se 
e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E, 
desde aquele instante, a mulher ficou sã.

Deus não está interessado no que os seus olhos naturais estão 
vendo, Ele quer saber daquilo que a sua fé lhe faz enxergar. 

Deus quer que, ao olhar um vale cheio de ossos, você consiga ver 
um poderoso exército se levantado cheio de vida!

03 – Siga a direção de Deus

Ez 37.4-10 - Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: 
Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. 5 Assim diz o Senhor 
Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o espírito em vós, e 
vivereis. 6 Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre 
vós, sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito, e 
vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor.7 Então, profetizei 
segundo me fora ordenado; enquanto eu profetizava, houve um 
ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se 
ajuntavam, cada osso ao seu osso. 8 Olhei, e eis que havia 
tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele 
sobre eles; mas não havia neles o espírito. 9 Então, ele me disse: 
Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: 
Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e 
assopra sobre estes mortos, para que vivam. 10 Profetizei como 
ele me ordenara, e o espírito entrou nelesa, e viveram e se 
puseram em pé, um exército sobremodo numeroso.

Em toda ação divina, Deus deseja incluir o homem para trabalhar 
com Ele, por isso, o Senhor declara para o profeta: Eu vou fazer! 
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Mas, antes, ele ordena a Ezequiel fazer duas coisas:

a) Profetiza a Palavra - Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e 
dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.

Nossa tendência é achar que, só quem vai dar ouvidos à Palavra de 
Deus são as pessoas que participam dos nossos cultos e das 
nossas células. Imagine-se no meio de um cemitério profetizando 
para os mortos ali? Foi isso que Ezequiel fez por ordem do Senhor!

Profetize a Palavra, porque...A Palavra de Deus nunca volta 
vazia...(Is 55.10,11) Porque, assim como a chuva e a neve 
descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra, e a 
fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador, e 
pão ao que come,11 assim será a palavra que sair da minha 
boca: ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me 
apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.

Foi pela Palavra de Deus que todas as coisas foram criadas “...E 
disse Deus: Haja luz e houve luz!...”

Foi pela Palavra de Deus que Jesus ressuscitou mortos, deu vista 
aos cegos, levantou paralíticos, repreendeu a tempestade, perdoou 
pecados...e derrotou o diabo!
Quando Ezequiel obedeceu e profetizou a Palavra, os ossos 
começaram se juntar, depois vieram os tendões, cresceu a carne e a 
pele.

Uma vez que a Palavra for liberada, não pare! Não volte atrás! A 
cada passo de fé na palavra o milagre vai se estabelecendo, 
ganhando forma.

Instrua-se na Palavra! Alimente-se dela diariamente! Ame a Palavra 
de Deus! Guarde a Palavra em seu coração!

Mas, ainda é preciso uma segunda atitude:

b) Profetiza ao Espírito – Vem dos quatro ventos, ó espírito, e 
assopra sobre estes mortos, para que vivam. Tudo o que Deus 
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faz, Ele o faz pela Palavra e pelo Espírito! Foi assim na criação do 
mundo. Foi assim no ministério de Jesus. Lá estavam a Palavra e o 
Espírito!

A Palavra dá formação, mas o Espírito dá vida!
A Palavra organiza, mas o Espírito vivifica!

Os milagres em nossa vida só acontecem quando tomamos posse 
das promessas da Palavra de Deus e passamos a viver em 
obediência ao que o Espírito Santo quer fazer.

Conclusão: 

Enquanto você recebe esta mensagem em seu coração, a mão do 
Senhor está sobre você e certamente Ele te levará ou te manterá no 
lugar onde há morte espiritual.

Decida agora fazer como o profeta Ezequiel: Profetize a Palavra e 
faça o que o Espírito Santo te ordenar para sacar o milagre do meio 
de um vale de ossos secos! 
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