
LIÇÃO 01

SUBSÍDIO TEOLÓGICO DA REVISTA DE ADULTOS

 EZEQUIEL, 
O ATALAIA DE DEUS

ISAQUE C. SOEIRO



Diagramação e arte:
Isaque C. Soeiro

 
Correção orto-gramatical:

Mário Saraiva

SOEIRO, Isaque Costa. Ezequiel, o Atalaia de
Deus: subsídio bíblico-teológico da lição de adultos
da CPAD. São José de Ribamar, MA: IPEC, 2022. 13
p. 

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei
9.610, de 19/02/1998. Copyright © 2019 para IPEC.
Proibida a reprodução total ou parcial por quaisquer
meios – mecânicos, eletrônicos, xerográficos,
fotográficos, gravação, estocagem em banco de dados
etc. – salvo em citações com indicação da fonte.

24 de agosto de 2022

DADOS CATALOGRÁFICOS



O presente texto serve de apoio aos Educadores da
Escola Bíblica Dominical, especialmente aos que
ensinam a Revista de Adultos do currículo da CPAD. 

Este 4º Trimestre de 2022 tem como título: “A Justiça
Divina: a preparação do povo de Deus para os
últimos dias no livro de Ezequiel", comentada pelo
pastor-teólogo Esequias Soares. De modo geral, este
trimestre faz uma exposição bíblica do livro de
Ezequiel com ênfase nas profecias escatológicas

As citações bíblicas foram retiradas da Nova Almeida
Atualizada – NAA (SBB, 3ª Ed.), salvo as indicações em
contrário e devidamente referenciadas.

Este breve subsídio de apoio à LIÇÃO 01, “EZEQUIEL, O
ATALAIA DE DEUS”, foi escrito tendo como objetivos: 

Apresentar um panorama do livro de Ezequiel,
quanto ao profeta, ao tempo e à mensagem; e,

Apresentar um breve comentário sobre a função
do profeta como atalaia



O livro de Ezequiel muito contribui no conjunto do cânon bíblico
pelos seus temas e formas de comunicação da mensagem. Sua
mensagem foi importantíssima para os judeus dos seus dias e
sua relevância continua presente sobre a Igreja como verdadeira
Palavra de Deus. 

Ezequiel foi um verdadeiro profeta de Deus que contrastou com
um pano de fundo de muitos falsos profetas. Por isso, este livro
é atualíssimo para a Igreja que vive num período de proliferação
de falsos ministros e falsos ensinos. Suas verdades são perenes e
ultrapassam os limites do tempo chegando até à Igreja com toda
autoridade e suficiência. 

A forma de estudo dos livros proféticos do Antigo Testamento é
importantíssima para compreender a mensagem e aplicar seus
temas na atualidade. É verdade que Ezequiel contém inúmeras
visões impactantes e muitas representações proféticas, porém,
sua estrutura geral é clara e seus ensinos repletos de princípios
e verdades eternas. 

O presente texto apresenta informações a título de uma
introdução ao livro de Ezequiel e que devem ser consideradas
durante o estudo deste livro profético. 

Bom estudo!
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PANORAMA DO LIVRO DE EZEQUIEL
Seu Autor, Seu Tempo e Sua Mensagem

O livro do profeta Ezequiel, segundo o cânon Protestante, faz parte
dos Profetas Maiores[1]. A contribuição deste livro é significativa
tanto para os israelitas no período do Antigo Testamento como para a
Igreja. Por meio do profeta Ezequiel, Deus apregoou promessas
messiânicas e concernentes ao Evangelho, denunciou a corrupção do
ministério e do culto, e, anunciou as promessas vindouras que
alentam a esperança em dias difíceis. Logo, este livro profético é
atualíssimo para a Igreja – cada crente em Cristo – examinar a si
mesmo quanto à santificação e fidelidade neste contexto dos últimos
dias.

O livro profético de Ezequiel é um resultado direto do querer de Deus
para o bem do seu povo (seja Israel, seja a Igreja) e todo o seu
conteúdo mostra a soberania de Deus sobre seu povo e todas as
nações da terra. Deste modo, o Senhor Deus comissionou Ezequiel
com uma mensagem imperiosa: em primeiro momento, a mensagem
profética foi dirigida para um período crítico do reino de Judá, cujo
centro político e religioso era a cidade de Jerusalém; e, em segundo
momento, a extensão da mensagem profética alcança a Igreja na
atualidade no contexto das nações. 

Assim sendo, estudar o livro do profeta Ezequiel é um dever para o
preparo espiritual como povo de Deus que vive num mundo hostil e
decadente.

[1] Os livros dos profetas são classificados em: “profetas maiores” - os livros de Isaías a Daniel; e
“profetas menores” - os livros de Oseias a Malaquias. “Profetas maiores” não diz respeito à
questão de maior importância do que os demais, mas por causa do tamanho do seu conteúdo
e/ou tempo de ministério.



A melhor forma de estudar os livros proféticos do Antigo Testamento
é examinar e esclarecer os seguintes pontos: a pessoa do profeta, o
tempo no qual o ministério profético foi oficiado e a mensagem
profética proclamada. Esse será o esboço desenvolvido na sequência.

[2] BÍBLIA DE ESTUDO MACARTHUR. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2010, p.1009.

1.1
A PESSOA DO PROFETA EZEQUIEL

Quem foi o profeta Ezequiel? O nome “Ezequiel” significa “Deus
fortalece ou o fortalecido de Deus”. É possível afirmar os seguintes
pontos acerca da biografia de Ezequiel: 

1.1.1 - Ezequiel era de linhagem sacerdotal. 
Associado ao relato da chamada profética de Ezequiel, está a
descrição da sua ascendência: ele era de linhagem sacerdotal:
“Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote” (Ez 1.3). Esse fato – linhagem
entre os sacerdotes – tem grande pertinência nas suas profecias,
porque Ezequiel já tinha grande interesse nos assuntos relacionados
ao sacerdócio, culto e Templo em Jerusalém. O teólogo-reformado
John MacArthur diz: “por causa de sua origem sacerdotal, ele era
particularmente interessado nos detalhes do templo, bem como tinha
grande familiaridade com eles; assim, Deus o usou para escrever
muito a respeito disso (8.1 – 11.25; 40.1 – 47.12)”[2]. Logo, o profeta
Ezequiel tinha uma visão sacerdotal. 

1.1.2 - Ezequiel foi exiliado pela força do Império Babilônico. 
A condição de vida de Ezequiel sofreu uma drástica mudança. Ele
mesmo descreve sua condição tomando a triste realidade do exílio
babilônico como referência: “... estando eu no meio dos exilados,
junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 
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quinto dia do referido mês, no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim”
(Ez 1.1-2). 

O império Babilônico, sob a liderança de Nabucodonosor, atacou o
reino de Judá e fez três levas de judeus exilados para as terras
babilônicas: 1) A primeira leva foi imposta em 605 a.C. exilando
principalmente jovens nobres, entre os quais foi Daniel; 2) A segunda
leva foi imposta em 597 a.C. deportando cerca de 10 mil judeus, entre
eles foi levado Ezequiel; e, 3) A terceira leva foi imposta em 586 a.C.
quando as forças do exército babilônico destruíram os muros e a
cidade de Jerusalém, o Templo e deportou o restante dos judeus,
deixando apenas pouco da população pobre e em miséria.  

Observe, portanto, que Ezequiel foi retirado da sua posição
sacerdotal no Templo na cidade de Jerusalém para a dramática
situação no exílio babilônico; ele se tornou um desarraigado de sua
casa, sua cidade Jerusalém e do culto no Templo, justamente no
período de sua vida em que estava se preparando para exercer o
ofício sacerdotal. Reflita nessas difíceis circunstâncias que Ezequiel
enfrentou. 

1.1.3 - Ezequiel foi chamado por Deus para o ministério profético. 
Ezequiel foi divinamente vocacionado. Ele relatou sua chamada,
dizendo: “No trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, estando eu
no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive
visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano de
cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a
Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terrados caldeus, junto ao rio
Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele” (Ez 1.1-3/grifo nosso).

Observe que esse relato bíblico sobre a chamada para o ministério
profético de Ezequiel incluiu os seguintes pontos sublinhados acima: 

05



A) O lugar da chamada divina. Ezequiel enfatizou o
surpreendente fato de que Deus se manifestou a Ele com um
chamado, quando estava “no meio dos exilados”, na “terra dos
caldeus” e “junto ao rio Quebar”. Jerusalém não foi o lugar da
chamada divina. Deus não apareceu a ele no santo Templo. Deus
não o vocacionou nos dias de tranquilidade no meio dos
israelitas, seu povo, na cidade santa de Jerusalém. Deus chamou
Ezequiel na terra da Babilônia, a terra do seu desarraigamento. 

B) A forma do chamado divino. Ezequiel descreve seu chamado
divino como algo inquestionável pela forma como Deus se
manifestou: “os céus se abriram”, “tive visões de Deus”, “a
palavra do Senhor veio expressamente” e “a mão do Senhor
esteve sobre ele”. Essas expressões apontam para formas
extraordinárias de Deus se manifestar. O livro de Ezequiel mostra
que o profeta teve diversas experiências extraordinárias com
Deus, por “epifania e teofania”[3]; nas Escrituras, geralmente isso
precede grandes acontecimentos ou proclamação profética de
grande contundência e imperiosidade para o povo de Deus. 

De modo geral, as “visões de Deus” indicam um vislumbre da
majestade de Deus em seu grandioso trono; a expressão “a mão
do Senhor esteve sobre ele” indica o preparo divino sobre
Ezequiel para o exercício do ministério profético; e, “a palavra do
Senhor veio expressamente” descreve a origem e autoridade das
palavras de Deus para serem proclamadas por Ezequiel como
atalaia diante do povo de Deus. 

[3] MERRILL, Eugene H. Uma teologia de Ezequiel e Daniel. In. ZUCK, Roy B. (ed.). Teologia
do Antigo Testamento. Rio de Janeiro, RJ: CPAD, 2009, p.395 (p.395-427).

Esses dados mostram, por meio de breves retratos da biografia de
Ezequiel, que, apesar das difíceis circunstâncias e apesar do peso 
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[4] Mais especificamente na região do rio Quebar, que ficava próximo da cidade da Babilônia e
da cidade de Nippur (Ez 1.1). Para melhor compreensão, verifique um mapa bíblico da região da
Mesopotâmia.

amargo do exílio em terra estranha, Deus não tinha abandonado seu
povo; pelo contrário, estava o disciplinando na justa medida, visando
a restauração para dias melhores. Por isso, mesmo na terra do exílio,
Deus levantou profetas. Sua Palavra por meio do profeta Ezequiel era
demonstração da sua presença com seu povo, de sua soberania,
sabedoria e amor sobre seu povo Israel e as demais nações.

1.2
O TEMPO DO MINISTÉRIO PROFÉTICO DE EZEQUIEL

Identificar o período de exercício do ministério profético era
fundamental. Tanto o contexto histórico lança luz sobre o ministério
do profeta como o ministério profético está voltado para a
especificidade de determinado contexto histórico-social. 

1.2.1 - Ezequiel exerceu seu ministério profético na Babilônia[4]
entre 592 – 570 a.C. Ezequiel, aos trinta anos de idade, foi
vocacionado por Deus, no ano de c. 592 a.C. Daí, até a última
profecia, em c. 570 a.C. foram 22 anos de ofício profético[5]. Esse
período coloca o profeta Ezequiel como contemporâneo de Jeremias
e Daniel. 

Esse período foi de grandes turbulências políticas e sociais no reino
de Judá (Sul) – acompanhado da decadência moral-espiritual do povo
de Deus. Neste tempo: a cidade de Jerusalém foi sitiada pelo exército
babilônico; os muros e a cidade foram destruídos; a monarquia
judaica foi destruída; o Templo foi destruído; ocorreram as duas
últimas levas de cativeiros; e, os judeus restantes ficaram em extrema
miséria.

[5] MERRILL, Eugene H. Uma teologia de Ezequiel e Daniel. In. ZUCK, Roy B. (ed.). Teologia
do Antigo Testamento. Rio de Janeiro, RJ: CPAD, 2009, p.395 (p.395-427).
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1.2.2 - Ezequiel exerceu seu ministério profético no período final de
destruição de Jerusalém. Deus levantou a voz profética de Ezequiel
no período do reino de Judá onde a segunda leva de cativeiros já
havia ocorrido e antevia a completa invasão babilônica, com a
destruição dos muros, casas e templo em Jerusalém, além da terceira
leva de cativos. Sob esse prisma, o ofício profético de Ezequiel serviu
ao propósito de garantir a certeza da demora do cativeiro babilônico,
que concluiria com o retorno dos judeus à sua terra e a restauração
de Jerusalém e do segundo Templo. 

O período aqui mencionado foi de grande abundância de Palavra
profética da parte de Deus para seu povo – os judeus no reino de
Judá. Ezequiel foi chamado para a linha de frente junto com Jeremias
e Daniel. Jeremias estava profetizando aos judeus que ainda restavam
na cidade de Jerusalém, antes de sua destruição, e Daniel já era
reconhecido como possuindo grande prestígio entre os judeus no
exílio. Sob esse prisma, Ezequiel fazia parte da abundante Palavra de
Deus ao seu povo. Deus deu profetas ao seu povo em todos os
períodos no Antigo Testamento.

1.3
A MENSAGEM PROFÉTICA DE EZEQUIEL

O Senhor Deus levantava seus profetas com mensagens específicas –
sempre baseadas na Lei – para momentos singulares do seu povo
Israel. Ezequiel teve visões, viu teofanias e recebeu mensagens
proféticas que serviram para orientar os judeus sob a pressão do
poder imperial da Babilônia. 

Abaixo, seguem-se dados importantes para uma introdução ao livro
de Ezequiel:
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1.3.1 - O livro de Ezequiel possui ênfases especiais. 
Os ministérios proféticos no Antigo Testamento, segundo a direção
divina, trouxeram à tona ênfases teológicas no tratamento de
situações específicas. 

Quais as principais ênfases teológicas no livro de Ezequiel?[6]

[6] Baseado em: BÍBLIA DE ESTUDO MACARTHUR. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil,
2010, p.1010.

A) O tema da “glória de Deus” (1.28; 3.12,23; 10.4,18; 11.23;
43.4-5; 44.4). A glória de Deus paira acima de todas as coisas e,
por meio de Ezequiel, ficou claro que a glória do Senhor estava
regiamente acima de Judá e de todas as nações, soberanamente
conduzindo o curso da história.

B) O tema da “desobediência de Judá” (caps. 1 – 24). O reino de
Judá (Sul) tinha recebido muitas advertências divinas e teve o
duro exemplo do que tinha ocorrido com o reino de Israel
(Norte), que havia sido levado para o exílio pelo Assírios; tudo
isso para que eles voltassem do descaminho da rebeldia e
retornassem para o caminho da verdade.

C) O tema do “juízo divino” sobre seu povo (p. ex.: cap. 15). A
desobediência de Judá era a causa justa para o exílio. A
destruição de Jerusalém e do Templo e o desarraigamento dos
judeus da sua terra para os domínios babilônicos era a forma de
Deus exercer – por um tempo determinado – o justo juízo sobre
Judá. 

D) O tema da “responsabilidade pessoal” diante da Palavra de
Deus (p. ex.: cap. 3 e 33). A soberania de Deus paira sobre todos
os acontecimentos sobre seu povo e as nações. Porém, as 
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mensagens proféticas, por meio de Ezequiel, acentuavam a
responsabilidade de cada pessoa e de cada nação que recebia a
Palavra profética. A responsabilidade do profeta era falar com
fidelidade a Palavra de Deus, diante da qual cada indivíduo ou
nação tomava a decisão de aceitar ou rejeitar o que Deus disse. 

E) O tema da “graça de Deus” e as “promessas de restauração”
do seu povo (caps. 34; 36 – 48). As promessas futuras dadas, por
meio de Ezequiel, são perpassadas pela infinita graça de Deus;
que, por um lado, garante o prevalecimento da verdade sobre as
falsas profecias, no meio do seu povo, e da justiça, sobre as
injustiças das nações; e, por outro lado, a preservação de um
remanescente fiel e a futura restauração do seu povo, segundo
as promessas feitas a Abraão. A graça sustenta e restaura! 

1.3.2 - O livro de Ezequiel pode ser esboçado assim [7]: 

[7] Baseado em: BÍBLIA DE ESTUDO PENTECOSTAL. Rio de Janeiro, RJ: CPAD, 1995, p.
1169.

I. A chamada divina de Ezequiel para o ministério profético:
(1.1 – 3.27). 

II. A mensagem profética de Ezequiel acerca do juízo divino sobre
o reino de Judá: (4.1 – 24.27).

III. A mensagem profética de Ezequiel do juízo divino sobre as
nações estrangeiras: (25.1 – 32.32).

IV. A mensagem profética de Ezequiel sobre a futura restauração
dos judeus: (33.1 – 48.35). 

Cada uma dessas seções pode ser subdividida, conforme os
acontecimentos e as palavras proféticas que ocorreram no ministério
de Ezequiel. 
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1.3.3 - O propósito do livro de Ezequiel. 
Observando as ênfases teológicas e o esboço geral, fica evidente que
o propósito do ministério profético de Ezequiel era, no mínimo,
duplo: 1) Mensagem profética especificamente voltada para
proclamar o juízo de Deus sobre o impenitente reino de Judá e sobre
as sete nações estrangeiras; e, 2) Mensagem profética voltada para
fortalecer e orientar a fé do remanescente no exílio acerca da futura
restauração. 
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O PROFETA COMO ATALAIA

Tudo o que foi exposto até aqui – sua chamada, seu tempo e sua
mensagem – deparava-se com a questão crucial de Ezequiel agir
como “atalaia” vigilante e fiel. Deus, quando comunicou a Ezequiel
sua chamada para ser profeta, associou sua função profética com a
função de “atalaia”. O texto bíblico diz: 

Ezequiel 3.16-17: “A palavra do Senhor veio a mim,
dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia
sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha
boca e lhes dará aviso da minha parte”.

O quadro abaixo sintetiza a relação entre a função histórica de atalaia
e a função profética.

A Função do ProfetaA Função do Atalaia

“Atalaia” era uma função militar,
cujo objetivo era estar
posicionado nos muros da
cidade, mantendo vigilância
constante no horizonte, quanto
à aproximação de forças
inimigas, e, caso fosse
necessário, deveria disparar um
alto alerta às forças militares
defensivas e toda a população
da cidade.

Semelhantemente, Ezequiel
deveria estar posicionado como
profeta entre Deus e o povo,
estando vigilante quanto a
distinguir a vinda das Palavras da
“boca de Deus” para seu povo e
anunciar com fidelidade e em
alto tom tudo quanto Deus tinha
a falar com seu povo ou
qualquer outra nação.



“Atalaia” era um vigilante que
deveria estar atento a todos os
movimentos que ameaçassem
sua cidade e seu povo (cf. Ez
33.1-3).

Semelhantemente, Ezequiel
deveria estar totalmente
vigilante à vinda da Palavra de
Deus. Para o reino de Judá,
naquele período, a Palavra
profética anunciava a chegada
do irresistível juízo de Deus
sobre seu povo impenitente. 

“Atalaia” deveria ser um “fiel
anunciador” do perigo que se
avizinhava sobre seu povo, a
tempo de que este se
preparasse; deveria ter
prontidão para anunciar assim
que visse o perigo (Ez 33.1-3).

Semelhantemente, Ezequiel
deveria ter prontidão e
fidelidade para proclamar a
Palavra do Senhor para aquele
momento específico dos judeus.
Era a responsabilidade do
profeta-atalaia (Ez 33.7).
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