


EZEQUIEL 24.15-25 

Veio a mim a Palavra do 
SENHOR, dizendo: Filho do 
homem, eis que, às súbitas, 
tirarei a delícia dos teus olhos, 
mas não lamentarás, nem 
chorarás, nem te correrão as 
lágrimas. 



Geme em silêncio, não faças 
lamentação pelos mortos, prende 
o teu turbante, mete as tuas 
sandálias nos pés, não cubras os 
bigodes e não comas o pão que te 
mandam.



Falei ao povo pela manhã, e, à 
tarde, morreu minha mulher; na 
manhã seguinte, fiz segundo me 
havia sido mandado. Então, me 
disse o povo: Não nos fará saber o 
que significam estas coisas que 
estás fazendo?



Eu lhes disse: Veio a mim a 
palavra do SENHOR, dizendo: Dize 
à casa de Israel: Assim diz o 
SENHOR Deus: Eis que eu 
profanarei o meu santuário, objeto 
do vosso mais alto orgulho, delícia 
dos vossos olhos e anelo de vossa 
alma;



Vossos filhos e vossas filhas, que 
deixastes, cairão à espada. Fareis 
como eu fiz: não cobrireis bigodes, nem 
comereis o pão que vos mandam. 
Trareis à cabeça os vossos turbantes e 
as vossas sandálias, nos pés; não 
lamentareis, nem chorareis, mas 
definhar-vos-eis nas vossas iniqüidades 
e gemereis uns com os outros.



Assim vos servirá Ezequiel de sinal; 
segundo tudo o que ele fez, assim 
fareis. Quando isso acontecer, sabereis 
que eu sou o SENHOR Deus.





POR QUE O INTERESSE? 

•Brasil já tem mais de 40 milhões de evangélicos. 
•A cada duas horas uma igreja é legalmente registrada no 
Brasil. 
•Temos 150 editoras evangélicas que publicam um novo 
livro a cada 3 horas. 
•A Igreja cristã (católicos e evangélicos) movimentaram 
ano passado, segundo a Receita Federal, mais de 22 
BILHÕES de reais.



Custo da visita  do Papa foi de 350 milhões de reais, e ao 
final da campanha de arrecadação ainda faltaram 60 
milhões de reais para fechar a conta no azul.  



60 milhões para alguns pastores não é nada!



•Crescimento espontâneo não é uma UTOPIA: 

•1) Precisamos entender que o ambiente urbano é de 
abandono a Deus. 

•2) Precisamos entender que o ambiente familiar é de 
abandono a Deus. 

•3) Precisamos entender que o profeta de Deus é 
responsável pela entrega da mensagem de Deus.



•Perigo : Esquecer que o nosso contexto é de pecado. Ao 
esquecer isso, assimilar a cultura com TODOS os seus valores 
e visão corrompidos pelos pecado. Tendo sempre como 
“justificativa santa” a aceitação do pecador como forma do 
“amor”de Cristo pelos pecadores. 

•Possibilidade: Usar a ERA da Informação para ler a 
sociedade e aprender a interferir para mudar através da 
exposição clara e atraente da Palavra de Deus. Motivando o 
povo de Deus para ações práticas de significativas da missão 
da igreja.










