Os Ossos Secos
Profetiza restauração na sua família
Ez 37, 1-14
Introdução
Deus nos chama a depositar Nele toda a nossa confiança. Principalmente no mundo
que vivemos hoje, onde está tudo desorganizado e muitos não conhecem o verdadeiro
amor de Deus. E como vai dizer na Palavra, que aqueles que foram vivificados pelo
Senhor, serão usados para alcançar os outros que ainda não o conhecem.
Desenvolvimento
Uma das belas mensagens que o texto traz para nós é a esperança, baseada no poder
de Deus. Imagine se Deus enviasse o profeta no meio daqueles que está doente
Ezequiel talvez sugerisse tratamento para eles. Porém, Deus o coloca diante dos
mortos, e pessoas mortas há muito tempo, onde seus ossos já estão totalmente secos.
É um quadro onde mostra o fim de tudo. Mas o recurso de Deus ainda não tinha se
esgotado. E quando para nós parece tudo perdido, Deus vem com a solução (como na
passagem de lazaro. Onde Jesus chega quatro dias depois do seu sepultamento, e já
parecia tarde demais, mas para Deus não era e ele foi ressuscitado. João 11). O vale
cheio de ossos misturados mostra a desorganização da vida sem Deus. É mais
apropriado dizer uma morte em vida. A desorganização no projeto, no sentimento, na
família, etc. muitos de nós hoje somos como verdadeiros mortos-vivos. Já sepultamos
os nossos sonhos e nossos ideais.
Deus disse ao profeta: Filho do homem profetiza aos ossos: ossos secos ouvi a Palavra
do Senhor... A Palavra de Deus é o remédio para os nossos problemas. É através dela,
a Bíblia, pregada e ensinada, que os mortos espirituais ressuscitarão. A Palavra de Deus
é viva (Hb 4, 12) e comunica a vida. Aquele que recebe a Palavra com bom grado e
amor, esse é transformado e vivificado.
O texto ainda destaca a importância do espírito de Deus sobre cada um de nós. Nada
adianta estarmos organizados, se não houver a ação do espírito Santo, a unção, o
poder. Seria o mesmo se pegássemos um carro bem feito, bem montado, mas não
tivesse combustível. Assim é na nossa vida, na comunidade, na nossa família, não deve
estar apenas bem organizada. Isso não é o suficiente para andarmos, não podemos
funcionar sem a ação do Espírito Santo.
Uma vez que fomos vivificados pela Palavra, e ungidos pelo Espírito Santo, formamos
um exército. Deus não ressuscitou os mortos para que fossem cuidar de seus próprios
interesses. Deus os ressuscitou para formar um exército para lutar na causa do Senhor.
Aqueles que foram vivificados pelo Senhor, serão usados para buscar os outros. Isso
não significa que deixaremos de cumprir com os nossos deveres.
Conclusão
Senhor nos te louvamos e agradecemos, pois toda a gloria é para Ti. E peço Senhor,
olhe por nós, derrame o seu espírito Santo com poder e o fogo do teu amor. Suscite em
nós tua graça, e nos tira desse vale de ossos secos e sem vida, batiza-nos Senhor com
o teu Espírito Santo. Deixa experimentar o teu amor: o amor que nos traz a vontade de
viver e permanecer em Ti.

