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Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o 
seu senhor constituiu sobre a sua casa, para 

dar o sustento a seu tempo? 
Mateus 24:45



1 Coríntios 10:1-4

Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram 
todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos 

foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, E todos comeram 
de uma mesma comida espiritual, E beberam todos de uma mesma 

bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os 
seguia; e a pedra era Cristo. 



Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão 
escritas para aviso nosso, para quem já são 

chegados os fins dos séculos.
1 Coríntios 10:11



Ezequiel 1:1

E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no 
quinto dia do mês, que estando eu no meio dos 

cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e 
eu tive visões de Deus.



Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do 
norte... Ezequiel 1:4

Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão; 
e sairá com grande furor, para destruir e extirpar 

a muitos. Daniel 11:44



E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo 
animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o 

rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a 
uma águia voando. Apocalipse 4:7,8

E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem; e 
do lado direito todos os quatro tinham rosto de leão, e do 

lado esquerdo todos os quatro tinham rosto de boi; e também 
tinham rosto de águia todos os quatro. Ezequiel 1:10



E cada qual andava para adiante de si; para onde o espírito 
havia de ir, iam; .não se viravam quando andavam

Ezequiel 1:12

Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para teres o 
cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés 

te ordenou; dela não te desvies, nem para a direita nem para a 
esquerda por onde quer , para que prudentemente te conduzas 

que andares Josué 1:7. 



Ezequiel 1:20

Para onde o espírito queria ir, ; para eles iam
onde o espírito tinha de ir; e as rodas se 

elevavam defronte deles, porque o espírito do 
ser vivente estava nas rodas.



Apocalipse 14:2

E ouvi uma voz do céu, , e como a voz de muitas águas
como a voz de um grande trovão; e ouvi uma voz de 

harpistas, que tocavam com as suas harpas.

E, andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o 
ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um 
tumulto como o estrépito de um exército; parando 

eles, abaixavam as suas asas. - Ezequiel 1:24



Apocalipse 14:2

E, andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o 
ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um 
tumulto como o estrépito de um exército; parando 

eles, abaixavam as suas asas. - Ezequiel 1:24

E ouvi uma voz do céu, , e como a voz de muitas águas
como a voz de um grande trovão; e ouvi uma voz de 

harpistas, que tocavam com as suas harpas.



Justiça e juízo são a base do teu trono;..Salmos 89:14

E por cima do firmamento, que estava por cima das suas 
cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de 

pedra de safira ...Ezequiel 1:26;

Fala aos filhos de Israel...e nas franjas das bordas ponham um 
cordão de azul...para que, vendo-as, vos lembreis de todos os 

mandamentos do Senhor, e os cumprais;  Números 15:38,39



Fala aos filhos de Israel...e nas franjas das bordas ponham um 
cordão de azul...para que, vendo-as, vos lembreis de todos os 

mandamentos do Senhor, e os cumprais;  Números 15:38,39

Justiça e juízo são a base do teu trono;..Salmos 89:14

E por cima do firmamento, que estava por cima das suas 
cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de 

pedra de safira ...Ezequiel 1:26;



Ezequiel 2:1-3

E disse-me: Filho do homem, , eu te envio aos filhos de Israel às 
nações rebeldes que se rebelaram contra mim; eles e seus pais 

transgrediram contra mim até este mesmo dia.

E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo.
Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me 

pôs em pé, e ouvi o que me falava.



Ezequiel 2:6,7

E tu, ó filho do homem,  nem temas as suas não os temas,
palavras; ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu 

habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te 
assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde.

quer ouçam quer deixem Mas tu lhes dirás as minhas palavras, 
de ouvir, pois são rebeldes.



Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas 
rebelde como a casa rebelde come o que eu ; abre a tua boca, e 

te dou. Então vi, e eis que havia um rolo de livro. e estava 
escrito por dentro e por fora; ... EZEQUIEL 2:8 a 10

E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro 
escrito por dentro e por fora, selado com sete selos...

E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de 
abrir o livro e de desatar os seus selos? - Apocalipse 5:1,2



E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e 
enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o 

comi, e era na minha boca doce como o mel.
Ezequiel 3:3

E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o; e na minha boca 
era doce como mel o meu ventre ficou ; e, havendo-o comido, 

amargo Apocalipse 10:10. - 



E disse-me ainda: Filho do homem, vai,  entra na casa de Israel,
e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um 

povo de estranha fala...mas à casa de Israel; Nem a muitos 
povos de estranha fala, cujas palavras não possas entender; 
Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não 
me querem dar ouvidos a mim; pois toda a casa de Israel é de 

fronte obstinada e dura de coração. Ezequiel 3:4-7



Fiz , mais forte do que a como diamante a tua fronte
pederneira; , pois, nem te assombres com os seus não os temas

rostos,  Ezequiel 3:8,9porque são casa rebelde.

Eis que  contra os seus rostos,  fiz duro o teu rosto e forte a
tua fronte contra a sua fronte.



Ezequiel 1:10 - leão, boi, águia

Provérbios 30:30
O seu rugido será como o do leão...E bramarão contra eles 

naquele dia, como o bramido do mar; Isaías 5:29,30

Eis que  (leão) - (Ezequiel 3:8)fiz duro o teu rosto
O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada;



  tua fronte...(boi) - e forte a Ezequiel 3:8 
Não havendo bois o estábulo fica limpo, mas pela força 

do boi Provérbios 14:4 há abundância de colheita. 



  tua fronte...(boi) - Não havendo bois o e forte a
estábulo fica limpo, mas pela força do boi há 

abundância de colheita. Provérbios 14:4



Fiz , mais forte do que a como diamante a tua fronte
pederneira; , pois, nem te assombres com os seus não os temas

rostos,  Ezequiel 3:8,9porque são casa rebelde.

Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão 
com asas como águias; correrão, e não se cansarão; 

caminharão, e não se fatigarão. Isaías 40:31

Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para 
que não ouvissem a lei... Zacarias 7:12



Eia, pois, , aos filhos do teu povo, e lhes vai aos do cativeiro
falarás e lhes dirás: Assim diz o Senhor DEUS, quer ouçam 

quer deixem de ouvir. Ezequiel 3:11

Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde à 
Jerusalém que agora existe pois é escrava com seus filhos,  .
Mas a Jerusalém que é de cima é livre; a qual é mãe de todos 

nós. Gálatas 4:25,26



...Vòs também, , como pedras vivas sois edificados casa 
espiritual ...1 Pedro 2:4,5

Quem tem ouvidos,  às igrejas: ...e ouça o que o Espírito diz
dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome 

escrito...Apocalipse 2:17

Tu, pois, ó filho do homem, , e pô-lo-ás diante toma um tijolo
de ti, e . Ezequiel 4:1grava nele a cidade de Jerusalém



E disseram uns aos outros: Eia, e queimemo-los façamos tijolos 
bem. E , e o betume por cal.foi-lhes o tijolo por pedra

E o Senhor disse: , e todos têm uma mesma Eis que o povo é um
língua; e isto é o que começam a fazer; e agora, não haverá 

restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis 11:3-6

E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo 
cume toque nos céus façamo-nos um nome que não , e , para 

sejamos espalhados sobre a face de toda a terra.



Mas,  de exércitos, sabei quando virdes Jerusalém cercada
então que é chegada a sua desolação. Lucas 21:20

Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá 
quando isto estiver para acontecer? Lucas 21:7

E põe ...E tu toma , e contra ela um cerco uma panela de ferro
põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade; e dirige para ela 
o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás; isto servirá de 

sinal à casa de Israel. - Ezequiel 4:2,3



Tu também deita-te sobre o , e põe a teu lado esquerdo
iniqüidade da casa de Israel sobre ele; ...Porque eu já te tenho 
fixado os anos da sua iniqüidade, conforme o número dos dias, 

trezentos e noventa dias; Ezequiel 4:4,5



Ptolomeu I Soter (323-285 a.E.C.) conquistou a terra de Israel. 
Chegou em Jerusalém por volta do ano 320 e até o ano 70, 
quando foi destruída pelo exército de Tito, permaneceu 

escrava.



Lucas 12:2

Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o 
teu braço descoberto, e profetizarás contra ela.

Ezequiel 4:7
Mas nada há encoberto que ; nem não haja de ser descoberto

oculto, que não haja de ser sabido.



E o que comeres será como bolos de cevada, e cozê-los-ás 
sobre o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles.

E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela 
excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo 
qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como 

esterco, Filipenses 3:8para que possa ganhar a Cristo, - 

E disse o Senhor: Assim comerão os filhos de Israel o seu pão 
imundo... Ezequiel 4:12,13



Para que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os 
outros, e se consumam nas suas iniqüidades.

Ezequiel 4:16,17

Disse-me ainda: Filho do homem, eis que eu quebrarei o 
sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com 

ansiedade; e a água beberão por medida, e com espanto;


