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Será que ainda tem Jeito 
 

Ezequiel 37:1-14 
 

Introdução: a vida apresenta situações que se constituem em duros testes para a 
nossa fé. Temos um Deus que nos ama e que é Poderoso; porém, mesmo sabendo 

disso, às vezes podemos enfrentar circunstâncias tão difíceis que chegamos a nos 

perguntar: “Será que ainda tem Jeito?”.  
 

Em Ezequiel 37, a Bíblia diz que um dia Deus levou o profeta a um vale que estava 

cheio de ossos secos. Diz o texto que ele ficou por lá, e o Espírito o fez andar ao 
redor dos ossos. Num certo momento, Deus lhe fez a seguinte pergunta: “Filho do 

homem, acaso poderão reviver estes ossos?”. Parafraseando, poderíamos dizer 

que Deus estava lhe perguntando: “Será que ainda tem jeito?”. 

 
No verso 11, Deus explica a visão ao profeta Ezequiel dizendo: “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”. O texto afirma que 
os filhos de Israel diziam que não tinha mais jeito para eles. Eles se sentiam 

totalmente exterminados, no entender deles não havia mais esperança. Ou seja, 

os “ossos da alma” se secam, quando achamos que não há mais jeito. 
 

Diante de situações assim, o que devemos fazer? O que é que podemos aprender 

com esse texto profético, no sentido de recuperar a nossa esperança e vermos os 

ossos secos voltarem à vida?  
 

1. É uma oportunidade de conhecer mais do poder Deus – em primeiro lugar, 

entendemos que as dificuldades nos dão a oportunidade de vivermos novas 
experiências com Deus. Geralmente, queremos que tudo vá bem, que tudo esteja 

debaixo do mais absoluto controle para que, desse modo, não tenhamos nada com 

que nos preocuparmos. Porém, mesmo não gostando, as lutas também servem 

para proporcionar revelação de Deus em nossa vida.  
 

Nos versos 6, 13 e 14, por três vezes Deus repete a seguinte frase: “Então 

sabereis que eu sou o Senhor”. Perceba que a crise pela qual passava a nação, a 
falta de perspectiva, a esperança perecida, tudo isso acabou oportunizando a 

revelação do senhorio de Deus. No meio daquele caos, Deus iria revelar a sua 

glória, se manifestar em Israel, e eles iriam conhecer mais do seu poder. Portanto, 
creia que as suas lutas também são oportunidades que Deus está lhe dando de 

conhecer mais do seu poder. 

 

2. Não tenha medo de profetizar – em segundo lugar, quando tudo parece que 
não tem mais jeito, entendemos que é hora de abrirmos a nossa boca com 

autoridade e profetizarmos o milagre. Mesmo diante de uma visão tão horrível, 

Deus deu a Ezequiel uma ordem para profetizar. A visão que ele recebeu parecia 
ser um decreto irreversível, impossível de ser mudado, mas Deus lhe ordenou que 

profetizasse (7). 

 
Cada palavra que liberamos tem poder de transformar circunstâncias. Provérbios 

18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza a sua 

língua come do seu fruto. Ou seja, a nossa língua dá fruto, as nossas palavras têm 

poder. Deus tem restaurado a autoridade profética da sua Igreja, se você entregou 
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a sua vida para Jesus, se Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, você faz parte da 

sua Igreja, então, você tem autoridade para profetizar.  

 
Se você ainda não confessou Jesus como Senhor, faça isso agora mesmo. 

Romanos 10:10 afirma que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se 

confessa a respeito da salvação. Veja que também somos salvos pelas palavras 
que proferimos. Quando, com fé, confessamos com a nossa língua o senhorio de 

Jesus, recebemos gratuitamente a salvação.  

 

3. Lembre-se que a Palavra de Deus é a base de tudo – em terceiro lugar, 
devemos nos lembrar sempre que tudo é sustentado pela Palavra de Deus. A 

Palavra é Yeshua; Jesus é a Palavra. João diz que no princípio era o Verbo, e o 

Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por 
intermédio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez (Jo 1:1, 3). Depois João 

acrescenta: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de 

verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai”. (Jo 1:14) 
 

A Palavra de Deus é a base para as mudanças e transformações da nossa vida. 

Nós profetizamos, mas temos a Palavra como base da nossa profecia. Isso fica 

claro em Ezequiel 37:14, quando Deus diz ao profeta: ”Então sabereis que eu, o 
Senhor disse isto”. Veja que a base daquele tremendo milagre era a Palavra que 

Deus havia falado. Ezequiel profetizou, mas foi Deus quem falou, e Deus tem 

responsabilidade com o que fala. Portanto, a sua Palavra sempre será a base para 
os grandes milagres que Ele fará em nossa vida!  
 


