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Notas e Esboço de Conteúdos do Livro de Ezequiel (incompleto) 

Jack Rendel 

Referencias Bíblicas são da versão Almeida Atualizada salvo indicação em contrario.  

Tradução por Pauline Meeker  

(Este é um estudo em andamento, por isso é inacabada. Por favor, use o que você encontrar em 
qualquer momento para ajudar em seu estudo bíblico e elaboração das mensagens.)  

Um antigo colega que agora está com o Senhor, Nigel Lee, disse uma vez que Ezequiel atingido 
a idade de 30 anos quando ele poderia exercer como um sacerdote, mas encontrou-se no exílio, 
na Babilônia, sem templo e sem sacrifícios ... e, provavelmente, em profunda depressão. O 
Senhor veio para ele através de uma visão de criaturas e rodas acima do qual o próprio Senhor 
apareceu e falou com Ezequiel chamando-o um profeta de Israel.  

Todas as coisas que um sacerdote valorizaria em Jerusalém eram para ser destruídos e no seu 
exilio, ele não tinha acesso a eles, de qualquer forma. Seu ministério sumiu, o seu templo sumiu, 
seus sacrifícios sumiram, o seu ministério de ensino como sacerdote também sumiu.  

Na verdade, Ezequiel foi devolvido ao básico, o próprio Senhor. Os sacerdotes e os Levitas não 
foram dadas território tribais de Israel, quando Josué dividiu a terra de Canaã. Foram dadas 48 
cidades Levitas, com pouco terreno de pastagem ao redor deles, espalhadas por todo Israel. O 
Senhor próprio teria de ser a sua herança.  

Nas margens do rio Quebar no exilio Ezequiel estava sozinho com Deus. Deus não tinha 
abandonado ele. Ele apareceu, falou com ele e lhe deu um ministério a Israel, e para as nações. 
Ele teria que dar a Deus pronunciamentos para Israel e as nações.  

Deus tinha mais do que uma forma de aparecer para Ezequiel. No final de sua profecia Deus 
revelou seus planos para Ezequiel para a terra da qual ele foi exilado e o templo e sacrifício lá! 
Que contraste com o que Ezequiel esta ́ vivendo naquele momento!  

Existem até dois rios, um é o Rio Quebar, onde ele senta com o resto dos cativados e o outro é o 
rio que flui para fora da área do templo e para o leste da terra e do templo da qual ele vê nos 
últimos capítulos da sua profecia.  

Tudo isso nos diz que quem somos e o que é o nosso ministério ... tudo depende do Senhor! Sem 
o Senhor todas as armadilhas que nos rodeia, a "plateia" e os "atores" podem ser afastadas pelo 
Senhor. Mas o Senhor pode trazer tudo isso de volta também. Ele deve passar para nós que os 
dons são muito menos importante do que o doador.  

Tudo isso também nos diz que os planos de Deus para o futuro são maiores, mais 
impressionantes e mais bonitos do que já temos experimentado.  
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Uma outra coisa ... naquela futura terra há lugar para o príncipe. No inicio do livro de Ezequiel, 
Joaquim, príncipe de Israel(rei), estava cinco anos em servidão a Nabucodonosor. Deus teve que 
remover os líderes de Israel, porque embora a sua autoridade foi derivada dele tinham rejeitado 
o Senhor, e o Senhor, após de séculos de chamar-os para voltar para ele, teve também de 
abandoná-los.  

DIVISIO ̃ES OU MOVIMENTOS EM EZEQUIEL  

Ezequiel é um grande livro. Capítulos e versículos não são originais para o texto bíblico. Como 
e em que pontos devemos dividir o livro para estuda ́-la e ver o fluxo de pensamento nele? Uma 
parte de Ezequiel e ́ narrativo, mas outras são pronunciamentos ou profecias. No entanto, e ́ um 
livro de historia. Ao longo de Ezequiel temos pontos de referência históricos. Talvez essa e ̀ a 
forma que Ezequiel seria dividido e estudado mais facilmente. Vamos observar.  

EZEQUIEL: referências históricas 
textos Bíblicos são da Versão Almeida Atualizada (AA).  

I. 1:1-3 1 Ora aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no dia quinto do mês, que estando eu 
no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. 2 No 
quinto dia do mês, já no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, 3 veio expressamente a palavra 
do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar; e 
ali esteve sobre ele a mão do Senhor. (7 capítulos, Ezequiel 4:6 E quando tiveres cumprido estes 
dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá; quarenta dias 
te dei, cada dia por um ano. Porque 40 anos?)  

II. 8:1 Sucedeu pois, no sexto ano, no mês sexto, no quinto dia do mês, estando eu assentado na 
minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu 
sobre mim. (12 capítulos, Será que esta referência se refere ao 6 o ano do cativeiro deles ou para 
o 6 o ano do cativeiro de Joaquim ? Foram estes dois eventos o mesmo?)  

III. 20:1 Ora aconteceu, no sétimo ano, no mês quinto, aos dez do mês, que vieram alguns dos 
anciãos de Israel, para consultarem o Senhor; e assentaram-se diante de mim. (4 capítulos)  

IV. 24:1 Demais veio a mim a palavra do Senhor, no ano nono, do décimo mês, aos dez do mês, 
dizendo: (2 capítulos)  

V. 26:1 Ora sucedeu no undécimo ano, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do 
Senhor, dizendo: (3 capítulos)  

VI. 29:1 No décimo ano, no décimo mês, no dia doze do mês, veio a mim a palavra do Senhor, 
dizendo: (16 versículos, 1⁄2 capítulo)  

VII. 29:17 E sucedeu que, no ano vinte e sete, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a 
mim a palavra do Senhor, dizendo: (1 capítulos)  

VIII. 30:20 E sucedeu no ano undécimo, no mês primeiro, aos sete do mês, que veio a mim a 
palavra do Senhor, dizendo: (6 versículos, 1⁄4 capitulo)  
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IX. 31:1 Também sucedeu, no ano undécimo, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a 
mim a palavra do Senhor, dizendo: (1 capítulos)  

X. 32:1 Sucedeu que, no ano duodécimo, no mês duodécimo, ao primeiro do mês, veio a mim a 
palavra do Senhor, dizendo: (16 versículos, 1⁄2 capítulos)  

XI. 32:17 Também sucedeu que, no ano duodécimo, aos quinze do mês, veio a mim a palavra do 
Senhor, dizendo: (36 versículos, 1 capítulos)  

XII. 33:21 No ano duodécimo do nosso cativeiro, no décimo mês, aos cinco dias do mês, veio a 
mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: Caída esta ́ a cidade. (61⁄2 capítulos)  

XIII. 40:1 No ano vinte e cinco do nosso cativeiro, no princípio do ano, no décimo dia do mês, 
no ano catorze depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão 
do Senhor .... (9 capítulos)  

Talvez a leitura através de referências históricas, não diz muito a você. No entanto usando estes 
pontos de divisão vamos começar a construir um resumo dos pontos principais em cada uma 
destas divisões representadas pelas referências históricas. Vamos começar a analisar os temas e 
os símbolos que se repetem, paralelos, contrastes, sigam uma progressão ou estão ligados de 
outras maneiras. Cativeiro do rei Joaquim, Ezequiel 1:3 veio expressamente a palavra do Senhor 
a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar; e ali esteve 
sobre ele a mão do Senhor. (7 capítulos, Ezequiel 4:6 E quando tiveres cumprido estes dias, 
deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá; quarenta dias te 
dei, cada dia por um ano. Porque 40 anos?)  

A. A visão das criaturas com asas, as rodas movendo e cheios 

EZEQUIEL: referências históricas e ESBOÇO 
textos Bíblicos são da Versão Almeida Atualizada (AA).  

I. 1:1-2 2 Ora aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no dia quinto do mês, que estando eu 
no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. 2 No 
quinto dia do mês, já no quinto ano do  

de olhos, a expansão, a glória do Senhor e a voz do Senhor. 1:1-28 l 

B. A chamada de Ezequiel para falar com os rebeldes da casa de Israel, a lista para comer, e o 
transporte em Espírito para o exílio, onde se sentava 7 dias sobrecarregado. 2:1-3:15  

C. Após os 7 dias, Ezequiel foi definido como vigia para entregar um aviso para a rebelde casa 
de Israel. 3:16-27  

D. O cerco de Jerusalém simbolizada por uma tábua, aríete, rampa, panela de ferro, deitado no 
lado esquerdo, 390 dias e 40 dias no lado direito, a preparação dos alimentos medidos encima de 
estrume queimando. A espada afiada, escalas, e seu cabelo cortado em terços, um terço a 
queimar, um terço a esgarçar e um terço em que o vento soprar para simbolizar o fim de Israel, 
com exceção de alguns fios guardado nas dobras do seu vestuário. 4:1-5:17  
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E. Profecia contra as montanhas de Israel, diga-lhes a sua punição para as montanhas, montes, 
vales e ravinas. Muitos para morrer e alguns para cativeiro para onde eles vão lembrar o Senhor 
e todas as suas práticas detestáveis. 6:1-14  

F. O fim chegou, desastre para a sua conduta. Eles vão jogar fora seu ouro e sua prata e joias que 
usavam para fazer ídolos. correntes iram tomar o lugar das joias. Visão de profeta, sacerdote de 
ensino e conselhos de anciãos serão perdidos. Rei, príncipe, e as pessoas vão chorar, o desespero 
e tremor porque o Senhor ira ́ julgá-los pelos seus próprios padrões. 7:1-27  

II. 8:1 Sucedeu pois, no sexto ano, no mês sexto, no quinto dia do mês, estando eu assentado na 
minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu 
sobre mim. (12 capítulos . Será que esta referência se refere ao 6 o ano do cativeiro deles ou para 
o 6 o ano do cativeiro de Joaquim ? Foram estes dois eventos o mesmo?)  

A.  

B.  

III. 20:1 Ora aconteceu, no sétimo ano, no mês quinto, aos dez do mês, que vieram alguns dos 
anciãos de Israel, para consultarem o Senhor; e assentaram-se diante de mim. (4 capítulos)  

A.  

B. 
 

IV. 24:1 Demais veio a mim a palavra do Senhor, no ano nono, do  

décimo mês, aos dez do mês, dizendo: (2 capítulos)  

A.  

B. 
 

V. 26:1 Ora sucedeu no undécimo ano, ao primeiro do mês, que veio a  

mim a palavra do Senhor, dizendo: (3 capítulos)  

A.  

B. 
 

VI. 29:1 No décimo ano, no décimo mês, no dia doze do mês, veio a  

mim a palavra do Senhor, dizendo: (16 versículos, 1⁄2 capítulo)  
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A.  

B. 
 

VII. 29:17 E sucedeu que, no ano vinte e sete, no mês primeiro, no  

primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: (1 capítulo)  

A.  

B. 
 

VIII. 30:20 E sucedeu no ano undécimo, no mês primeiro, aos sete do  

mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: (6 versículos, 1⁄4 capítulo)  

A.  

B. 
IX. 31:1 Também sucedeu, no ano undécimo, no terceiro mês, ao  

primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: (1 capítulo) A.  

B.  

X. 32:1 Sucedeu que, no ano duodécimo, no mês duodécimo, ao primeiro do mês, veio a mim a 
palavra do Senhor, dizendo: (16 versículos, 1⁄2 capítulos)  

A.  

B.  

XI. 32:17 Também sucedeu que, no ano duodécimo, aos quinze do mês, veio a mim a palavra do 
Senhor, dizendo: (36 versículos, 1 capítulo)  

A.  

B.  

XII. 33:21 No ano duodécimo do nosso cativeiro, no décimo mês, aos cinco dias do mês, veio a 
mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: Caída está a cidade. (61⁄2 capítulos)  

A.  

B.  
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XIII. 40:1 No ano vinte e cinco do nosso cativeiro, no princípio do ano, no décimo dia do mês, 
no ano catorze depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão 
do Senhor .... (9 capítulos)  

A.  

B.  


