
 

 
06 – RENASCENDO A ESPERANÇA 

Quebra Gelo – Qual o cântico/hino que retrata o momento que você está vivendo hoje? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja; 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte da Comunidade Batista HOPE; 

- Ore ao Senhor pelo hospedeiro do seu PGM. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Você líder pode 

sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “9Então, 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. 

10Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército 

sobremodo numeroso.” - Ezequiel 37. 9 -10 
 

 “Renascendo a Esperança”, este foi o tema da mensagem ministrada no último domingo em nossa 

comunidade. A luz de Ezequiel 37. 1 - 11 fomos desafiados a crescermos com a experiência do profeta Ezequiel 

diante da visão do vale de ossos secos. Ao falarmos de esperança, recordamos da frase muito conhecida: “a 

esperança é a última que morre, mas morre.” Todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas, dias 

de desesperança. Desde a queda, o ser humano, sendo humano, enfrenta dias em que não temos forças nem para 

prosseguir. No entanto, diante destes dias de sequidão o nosso Deus faz renascer a esperança.  A visão do vale de 

ossos secos é um grande exemplo disso. 

 Ezequiel (Deus é fortaleza) era um profeta e sacerdote que viveu no tempo de Jeremias. Nos seus dias, em 

586 a.C., a cidade de Jerusalém foi tomada pelos babilônios, e Ezequiel foi levado para o cativeiro (Ez 1.3; 3.15). 

Em seu livro podemos encontrar mensagens de Deus dirigidas aos judeus que estavam na Babilônia e também aos 

que moravam em Jerusalém. Nele há pregações, visões e atos simbólicos. Ezequiel ensinou que cada pessoa é 

responsável pelos seus próprios pecados e que todos devem se renovar no seu íntimo, no seu coração. Ele esperava 

que a nação de Israel começasse a viver uma vida nova diante de Deus. 

 Ezequiel não teve a visão de um cemitério, mas de um campo de batalha. Ali estavam os ossos dos ex-

combatentes. Ezequiel é "levado pela mão do Senhor em espírito" a determinado lugar onde Deus haveria de lhe 

falar. O contexto é de desolação. O povo está no exílio. Ezequiel 20: 32:  diz que eles não criam mais em Deus. 

Veja Ezequiel 20:32 - “Vocês já resolveram que querem ser como as outras nações, como aquela gente que mora 

em outros países e adora árvores e pedras.” Israel quando estava em cativeiro estava “morto” e “espalhado”, 

como uma multidão de ossos secos sobre toda a terra. Já não sonhavam mais, não tinha mais esperanças, tinham 

uma mente cativa. Profeticamente, a visão estava tratando da restauração de Israel, a volta dos exilados da 

Babilônia. Deus se mostrou capaz de ajuntá-los e dar vida, assim fazendo um novo homem. Somente Deus pode 

efetuar tal obra, renascer a esperança no meio do caos. Com Ezequiel aprendemos que Deus escolhe lugares 

inesperados para nos revelar verdades profundas. Três verdades aprendemos no último domingo: 
 

 Mesmo o povo de Deus pode viver dias de sequidão espiritual - “Então, me disse: Filho do homem, 

estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa 

esperança; estamos de todo exterminados.” - Ez. 37.11 – O povo de Deus estava como ossos secos. Aqui 

não era outro povo senão aqueles que são chamados de filhos do Senhor. O perigo de nos afastarmos de 

Deus. Ninguém está imune de um dia chegar a esta situação. 
 

 Deus faz surgir guerreiros a partir de ossos secos – “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 viva.”- Ez. 37.9 – O nosso Deus tem todo o poder para fazer surgir grandes 

guerreiros a partir de ossos secos. Não há nada impossível para o nosso Deus. 
 

 Toda a vida provem de Deus - “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 viva.”- Ez. 37.9 – Veio do Senhor a vida. Somente Ele pode verdadeiramente dar vida ao homem. Toda 

a nossa expectativa deve estar em Deus, somente nEle e em mais ninguém. 

 

 



Vamos as Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Como você descreveria sua vida neste momento: 1) Ossos Secos; 2) sem espinha dorsal; 3) na carne; 4) Sem 

Resultados; 5) firme na fé e em pé – Compartilhe. 
 

2 – A vida veio através do Espírito de Deus. Compartilhe com seu pequeno grupo sobre a importância de uma vida 

cheia do Espírito Santo para que não nos tornemos “ossos secos”.  
 

3 – O que tem feito para não ser cheio do Espírito Santo e não andar de “tanque vazio”? 
  

4 – Como os membros deste pequeno grupo podem ajudar uns aos outros, trazendo bom animo esta semana. Isso 

quer dizer, o que você pode fazer para ser canal de vida para alguém que está parecido com ossos secos? 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) – Este é um momento muito 

precioso e m nossa encontro semanal dos Pequenos Grupos, é tempo de orarmos uns com outros. Multiplique em 

duplas e compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana. 
 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 

- ELAS E ELE – Próximo sábado, dia 16/03 será o nosso primeiro Encontro de Mulheres do ano – Elas & Ele. 

Ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Será uma grande bênção este encontro. Investimento R$ 20,00  
 

- ESCOLA BÍBLICA DISCIPULADORA - Domingo é dia e EBD. Venha crescer na Palavra! Próximo domingo, 

as 17h teremos o nosso oitavo encontro do Módulo I da nossa Escola Bíblica Discipuladora - Encontro 7 – O Ser 

discípulo em Cristo: O diferencial do discipulado de Cristo. Venha estar no próximo domingo. Esperamos 

você! 
 

- DESAFIO SEMANAL - Como Igreja estamos a cada semana avançando na leitura da Palavra de Deus. Este ano 

assumimos o compromisso de lermos a Bíblia toda. Venha conosco nesta jornada de fé! Esta semana vamos 

concluir a leitura do segundo livro da Bíblia – Êxodo e iniciarmos a leitura de Levítico. Vem com a gente! 
 
 

DESAFIO DA SEMANA 
Lembre-se de alguém que está passando por dias de sequidão. Nessa semana você terá o desafio de orar 

por ela, e, de alguma forma entrar em contado com ela para dar uma palavra de vida ao seu coração. 

 

 


