PÕE-TE EM PÉ E FALAREI CONTIGO
Texto: Ez 2.1 “ E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo.”
Introd.: Desde os primórdios da história humana, encontramos Deus tomando a iniciativa e indo
ao encontro do homem mortal, com o propósito de ajudá-lo, resgatá-lo e revelar a sua santa
vontade.

I. QUE DEUS É ESTE QUE FALA COM O SEU POVO?
1. Ele é o Deus Todo-Poderoso: Ap 1.8 “Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele
que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso.” Gn 17.1 “ Quando Abrão tinha noventa e nove
anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso; anda em minha presença, e
sê perfeito”

2. Ele é o Deus manifestado em glória:Is 6.1-3 “ No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o
Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. 2 Ao seu
redor havia serafins; cada um tinha seis asas; com duas cobria o rosto, e com duas cobria os pés e
com duas voava. 3 E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos
exércitos; a terra toda está cheia da sua glória.”
3. Ele é o Deus revelado na Bíblia: Jo 1.18 “Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito,
que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer.” Hb 1.1-3 “Havendo Deus antigamente falado muitas
vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, 2 nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo; 3 sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu Ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu
poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da Majestade nas
alturas”

4. Ele é o Deus atuante na Igreja: Sl 46.5 “ Deus está no meio dela; não será abalada; Deus
a ajudará desde o raiar da alva.” At 2.42-47 “e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na
comunhão, no partir do pão e nas orações. 43 Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais
eram feitos pelos apóstolos. 44 Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 45 E
vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. 46
E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e
singeleza de coração, 47 louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos.

II. QUE POVO É ESTE QUE PODE OUVIR A VOZ DE DEUS?
1. Povo Escolhido, Jo 15.16 “Vós não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos
designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes
ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda”.

2. Povo Resgatado, Ap 5.9 “E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro,
e de abrir os seus selos; porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda
tribo, e língua, e povo e nação” 1 Pe 1.18,19 “ sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como
prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos
vossos pais,19 mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue
de Cristo”

3. Povo Adotado, Rm 8.14-16 “ Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são
filhos de Deus. 15 Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor,
mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Aba, Pai! 16 O Espírito mesmo testifica
com o nosso espírito que somos filhos de Deus;”
4. Povo Vencedor, Ap 12.11 “E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do

seu testemunho; e não amaram as suas vidas até a morte.” Rm 8.37 “ Mas em todas estas coisas
somos mais que vencedores, por aquele que nos amou.”

III. QUE MENSAGEM É ESTA QUE DEUS QUER FALAR AO SEU POVO?
1. Satanás está derrotado, 1 Jo 3.8 “quem comete pecado é do Diabo; porque o Diabo peca
desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo.”.
2. Jesus está vivo, Ap 1.18 “ Eu sou o que vivo; fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo
o sempre! e tenho as chaves da morte e do inferno.”. Hb 2.14 “Portanto, visto como os filhos são
participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o Diabo;”

3. Somos mais que vencedores, Rm 8.37“Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou.”.

4. Jesus está voltando, Ap 22.7,12,20 “ Eis que cedo venho! Bem-aventurado aquele que
guarda as palavras da profecia deste livro.” “ Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra.” “Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente
cedo venho. Amém; vem, Senhor Jesus.”

Conclusão: Tudo o que foi dito está à sua disposição. Para tomar posse basta que você faça o
que Ezequiel fez: Levante-se agora! Ouça a voz de Deus e cumpra a missão que Deus lhe
confiou...

