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 O que aprendemos nos vales e desertos da vida 

Ezequiel 37. 1-10 

ESTUDO 

Favorecidos. Somos favorecidos e agraciados por Deus (Efésios 1.3). A salvação 

a nós concedida e acessada pela fé, (Efésios 2.8), vem da palavra grega Sozo, que 

assemelha-se a um “pacote”, ou seja, essa salvação nos proporciona: vida eterna, perdão 

de Deus e vida abundante na Terra.  

Contudo, mesmo sendo agraciados por Deus, passamos por desertos e vales. Foi 

assim com o apóstolo Paulo e também com Jesus Cristo. (Pergunta 1) 

Conduzidos pelo Espírito. O Espírito Santo nos leva ao deserto para promover 

transformação. Você é o condutor da vida de Deus! 

 

3 lições que aprendemos com os vales e desertos da vida:  

1. Deus está presente nos vales e não me abandona 

Deus não nos abandona em meios aos processos, ele nos sustenta. (Isaías 

49.15) (Pergunta 2) 

2. Os vales nos ensinam a confiar em Deus mesmo quando a direção dele 

não faz sentido 

As coisas de Deus não são vividas por lógica, são vividas por fé. 

A viúva de Sarepta: Obedecer a despeito da lógica humana (I Reis 17.8-16). 

(Pergunta 3) 

3. Para viver os milagres, o sobrenatural, precisamos declarar o que Deus 

está falando, e não o que estamos vendo.  

Deus ordenou ao profeta: “Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos 

secos, ouvi a palavra do Senhor.” (Ezequiel 37:4) 
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Alinhe seus lábios à palavra de Deus e veja o sobrenatural acontecer!   

(Pergunta 4) 

 

PERGUNTAS 

1. Por que o fato de sermos favorecidos por Deus não nos isenta de 

passarmos por desertos? 

2. Como manter viva a certeza de que Deus está conosco nos vales e desertos 

quando sentimos o contrário? 

3. Você já recebeu de Deus alguma direção que era contrária a lógica, mas 

que no final resultou em bênção? 

4. Aquilo que você declara diariamente está mais alinhado com o que você vê 

ou com o que Deus diz através da Palavra? 

  

 

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 5:30h às 7:30h.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partida o Pão - Toda segunda terça-feira do mês 

Churrasco e Futebol (Homens) – 5 de novembro a partir das 13h 

Auto de Natal – 17 de dezembro, às 19:30h 

 

 


