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Um Atalaia na Torre 

Ezequiel 33.1-7 

ESTUDO 

Um atalaia é um sentinela, um vigia. Ficava em uma torre alta, para, a qualquer 

sinal de perigo, tocar a trombeta e avisar ao povo. 

Deus disse a Ezequiel: você é um Atalaia. (Ezequiel 33.7) 

Isso fala de uma posição de liderança, mas sobretudo sobre uma posição espiritual. 

(Pergunta 1) 

É também uma posição na batalha espiritual. (I Pedro 5.8) 

 O atalaia tem boca e ouvidos consagrados a Deus. O profeta que se cala quando 

Deus o direciona a falar, rebela-se contra Deus. (Pergunta 2) 

Antes de Deus julgar o mundo em sua incredulidade, julgará a igreja em sua 

rebeldia. Hoje precisamos de atalaias para falar à igreja, profetas para um povo que já 

conhece a Deus. (Pergunta 3) 

A justiça passada não te livra do pecado presente; assim como, a perversidade 

passada não te condena no tempo presente. (Ezequiel 33.13-15) Precisamos diariamente 

analisar nossa caminhada em arrependimento e confissão.  

Homens e mulheres de oração são atalaias. (Habacuque 2.1)  Deus comunica aos 

seus atalaias. 

Todos nós somos chamados para sermos atalaias. Deus te chama para subir a 

torre, pois quem está na torre enxerga coisas que os outros não enxergam. (Isaías 62.6-7) 

(Pergunta 4) 

A geração Caim é a geração que não se importa. A oração nos torna 

responsáveis por todos ao nosso redor. Levante uma torre de oração em sua casa, ore 

por sua família. (Pergunta 5) 
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A Sunamita e Eliseu – Contexto em II Reis 4. 8-32 

Eliseu representa a figura do Espírito Santo em sua casa. Deus não quer ser um 

passageiro em sua vida, Ele quer fazer morada.  

 

PERGUNTAS 

1. Por que a função do atalaia é tão importante? Você já foi alertado por um 

“atalaia”  em sua vida? (um amigo, um pai/mãe, um professor, um líder...) 

2. Quais motivos podem fazer um atalaia se acovardar diante da mensagem a 

ser transmitida? 

3. Por qual o motivo necessitamos de atalaias para falar ao povo de Deus?  

4. Como podemos nos tornar atalaias de Deus? 

5. Como posso transmitir amor à minha família através da oração? 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19:30h 

Células - Quarta, Quinta e Sábado.  

Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.  

Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partida o Pão - Toda segunda terça-feira do mês 

Seminário Lugar Secreto – 13 de Agosto das 08h ás 17h 

Revisionando a Visão – 27 de Agosto das 14h ás 17h 

Batismo – 28 de Agosto ás 9h 

 


