
 

MERGULHADOS NO ESPÍRITO 
Ezequiel 47.1-5.  
 
Pior do que está fora do oceano é viver na superficialidade dele.  
 
Algumas lições de Ezequiel 47.1-5.  
 
1. TUDO COMEÇA DO POUCO PARA O MUITO.  
Todas as vezes que você quer começar onde outros já caminham a anos você se frustará. Águas 
nos tornozelos.  
2. EXISTE UM LUGAR EM NOSSA CAMINHADA QUE AINDA ESTAMOS NO CONTROLE E APRENDIZADO.  
Acostume-se com novos hábitos, nova linguagem, nova agenda. Não se pode viver os poderes 
dos céus com uma agenda da terra. Você não pode querer muito de Deus ofertando pouco para 
Ele.  
O novo nascimento é uma experiência radical. Vou te explicar: Terra Prometida nunca será como 
o velho Egito. 
Toda pessoa que tenta fazer da Igreja um Egito melhorado vai se frustrar! NÃO PODEIS SERVIR 
A DOIS SENHORES! VAI AGRADAR UM E ABORRECER-SE DE OUTRO. UM SERÁ ADORADO E 
OUTRO DESPREZADO (MATEUS 6.24). 
 
POR ISSO QUE NA VISÃO DE EZEQUIEL VOCÊ NÃO PODE ENTRAR DE CABEÇA EM ÁGUAS 
PROFUNDAS. Jesus faz primeiro uma caminhada com a turma para depois jogar a real: Se 
alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois se 
alguém quiser salva a sua vida perde-la-á; quem perder a sua vida por minha causa, esse a 
salvará. Que aproveita ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se viu a causar dano a si mesmo? 
Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o 
Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai, e dos santos anjos (Lucas 9.23). 
A geração que saiu do Egito, exceto Josué e Calebe, não entrou na Terra Prometida por que 
viviam conectados no coração com o velho Egito. 
 

Uma verdade importante: 
A porta estreita não era para impedir que mais pessoas entrassem no Reino, mas impedir que 

gente que não crê em Deus tome posse daquilo que Ele construiu para quem o ama de verdade! 
 
3. A REVELAÇÃO PROGRESSIVA VISA NOS TIRAR DO COMANDO E DEIXAR DEUS CONDUZIR O NOSSO DESTINO.  
Não existe dois comandos. A velha natureza, nosso Eu, é o único obstáculo a ser vencido.  
 
Nossos três alvos principais para 2018: 
 
1. CONHECER O ESPÍRITO SANTO  
2. INVISTA EM SUA FAMÍLIA.  
3. EMPENHE-SE EM GANHAR UMA VIDA NESTE ANO.  

 


