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ROTEIRO – Base 22/08/2021 
	

VEM CHEGANDO UMA NOVA ESTAÇÃO 
# Ezequiel 36:33-36 # 

 
" ‘Assim diz o Soberano Senhor: No dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, eu restabelecerei as suas 
cidades, e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, e não permanecerá arrasada à vista de 
todos que passarem por ela. Estes dirão: "Esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden; as cidades 
que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas". Então as nações que estiverem 
ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que 
estava arrasado. Eu, o Senhor, falei, e o farei’.” (NVI) 
 
 
INTRODUÇÃO: 

§ Quais as condições necessárias para que uma planta dê seus frutos? 
 
I. A CHEGADA DE UMA NOVA ESTAÇÃO PÕE FIM A ESTERILIDADE DA TERRA 

§ Como fazer uma “terra estéril” tornar-se frutífera? 
 
II. A	CHEGADA DE UMA NOVA ESTAÇÃO REVELA O PODER DE TRANSFORMAÇÃO DE DEUS 

§ Que decisão você precisa tomar hoje para que a sua vida seja transformada, e fique 
como o Jardim do Éden? 

 
III. A CHEGADA DE UMA NOVA ESTAÇÃO APONTA PARA UM TEMPO DE FRUTIFICAÇÃO 

ABUNDANTE 
§ Com base na aplicação da Palavra, o que vem a ser “dar fruto”? 

 

CONCLUSÃO: 
§ Quais frutos a sua vida tem produzido? 
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Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Você conhece a realidade de sua Célula melhor que ninguém. Lembre que você tem total liberdade para elaborar 
mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas acima, desde que elas permaneçam no objetivo da 
mensagem. 

 
Esboço da Mensagem: 
	
	

VEM CHEGANDO UMA NOVA ESTAÇÃO 
# Ezequiel 36:33-36 # 

 
" ‘Assim diz o Soberano Senhor: No dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, eu restabelecerei as suas 
cidades, e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, e não permanecerá arrasada à vista de 
todos que passarem por ela. Estes dirão: "Esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden; as cidades 
que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas". Então as nações que estiverem 
ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que 
estava arrasado. Eu, o Senhor, falei, e o farei’.” (NVI) 
 
INTRODUÇÃO: 

O texto em questão se aplica, em um primeiro momento, à nação de Israel que estava à 
beira da maior tragédia desde a sua fundação como nação, quando no deserto foi conduzida por 
Moisés. É uma profecia que apontava para um período de restauração e renovo. 

O profeta Ezequiel designou seu oráculo (a mensagem profética) ao povo de Israel que se 
encontrava cativo na Babilônia. Seu ministério se deu aproximadamente entre os anos de 590 e 
570 a.C. A realidade de Israel, agora longe da sua terra, da sua cultura e do seu povo, era de 
desesperança, ruína, pranto e caos. 

Embora a mensagem tenha tido uma aplicação imediata à nação de Israel cativa no exílio 
babilônico, a mensagem profética de Deus pela boca de Ezequiel nos revela o caráter de um Deus 
que está sempre disposto a recomeçar conosco. O povo de Israel havia sido levado cativo por 
conta da idolatria, rebeldia, desobediência, e encontrava-se arrasado. Hoje, a nossa realidade, à 
semelhança da nação de Israel naquele contexto, pode também encontrar-se em meio a uma 
situação de desesperança e caos. 

A verdade bíblica revelada, traz luz ao fato de que Israel, assim como nós, pode ser 
restaurada. A terra (nosso coração) pode ser recultivada e tornar-se novamente como o Jardim 
do Éden. Deus pode todas as coisas e uma nova estação pode estar chegando, trazendo vida e 
renovo. 
 
 
I. A CHEGADA DE UMA NOVA ESTAÇÃO PÕE FIM A ESTERILIDADE DA TERRA 

"A terra arrasada será cultivada, e não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. (Ezequiel 
36:34) 

 
 
II. A CHEGADA DE UMA NOVA ESTAÇÃO REVELA O PODER DE TRANSFORMAÇÃO DE DEUS 

“Estes dirão: ‘Esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden; as cidades que jaziam em ruínas, 
arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas.’” (Ezequiel 36:35) 
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III. A CHEGADA DE UMA NOVA ESTAÇÃO APONTA PARA UM TEMPO DE FRUTIFICAÇÃO 
ABUNDANTE 
“Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que 
estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei, e o farei’.” (Ezequiel 34:36) 

 
 
CONCLUSÃO: 

A estação de esterilidade e de sombra precisa ser deixada para trás. Uma nova estação, 
não necessariamente implica em uma mudança instantânea de circunstância, mas sim de 
transformação imediata de perspectiva. A partir dessa mudança, o próprio Deus colocará em 
nossos lábios uma palavra profética que lançará uma semente sobre o presente e gerará paz 
para aguardar uma colheita abundante, uma real transformação do futuro. 

Aquele que faz novas todas as coisas, te conduzirá para essa nova estação que será um 
tempo de refrigério, frutificação e manifestação da Sua glória em você e através de você. O 
poder de Deus, que é capaz de libertar do cativeiro, de restaurar a terra e de produzir muito 
fruto, te conduzirá a esse lugar espiritual de renovo. 

 
 

 
Miguel Nicolau 


