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FORTALECENDO OS FRACOS. 

“Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se, palavra do Soberano 

Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e 

fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte, eu a destruirei. Apascentarei o rebanho com 

justiça”.  (Ezequiel 34:15,16).  

Ezequiel estava no exílio na Babilônia quando um fugitivo de Jerusalém foi lhe avisar que 

a cidade caiu (Ez. 33:21). Então o profeta afirmou que no dia anterior Deus lhe havia dito 

que isso aconteceria por causa dos pecados dos israelitas (vv. 22-33). No capítulo 

seguinte, Deus diz que vai reunir as suas ovelhas dispersas e cuidar delas.  

A melhor explicação para a profecia de Ezequiel é a que afirma que a profecia deve ser 

entendida como simbólica, acerca do reino messiânico espiritual que seria estabelecido 

por Jesus Cristo: “Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas; 

cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi 

será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei”. (Ez. 34:23,24).  

Somente Jesus Cristo pode atender tais requisitos contidos nesta profecia. O Messias 

não pode ser um simples ser humano finito, que tem filhos e morre, porque o próprio 

Ezequiel afirmou que o Messias será um pastor (34:23-24) e que o próprio Deus iria 

cuidar, pessoalmente, de suas ovelhas: “Porque assim diz o Soberano Senhor: Eu mesmo 

buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei”. 

Portanto, esse pastor é divino. É o próprio Deus. Jesus disse em João 10: “Eu sou o bom 

pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas”.  



Aos pastores que cuidam do rebanho de Deus, fica o alerta de que ninguém deve 

usufruir dos benefícios de sua função sem assumir e responder a todos os desafios e 

responsabilidades. Responsabilidades pastorais não podem ser negligenciadas. 

Sobre as ovelhas desanimadas, a Bíblia afirma que elas precisam ser fortalecidas. 

“Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca”. (34.16). 

O que esta imagem tem a nos dizer hoje? Que se quisermos experimentar os cuidados 

de Deus, teremos que nos sujeitar a Ele. Deixar que ele mexa nas feridas, trate os 

ferimentos e ligue o que foi quebrado. Tal tratamento exige de nós fidelidade e 

confiança de que Deus é o único capaz de nos restaurar. Ele não o fará num passe de 

mágica, ele o fará com justiça e cuidando de cada ferida de acordo com a necessidade. 

Se são relacionamentos que precisam ser restaurados, ele tratará com você sua 

paciência e espírito de perdão e tolerância. Se é uma questão moral, ele mexerá com 

seus valores e irá expor verdades para você que te confrontarão. Estes são apenas 

alguns exemplos do que Deus pode fazer quando você ouve o chamado Dele para ser 

curado. Qual será sua reação? Vai ficar se debatendo ou suportará a dor para que a 

transformação aconteça? 

É assim que Deus fortalece os fracos, não há outro jeito? 

De seu pastor, Carlos Elias de Souza Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORTALECENDO OS FRACOS.  

Ezequiel 34.15,16 

 

Quebra-gelo: O que você entende quando ouve a expressão: vença o desânimo? 

1) Fraqueza e desânimo estão presentes na caminhada de todo o Cristão. Na nação de 

Israel as ovelhas estavam desgarradas e feridas por causa dos seus pecados. Será que 

o mundanismo e a secularização podem enfraquecer e desaminar a fé de um cristão? 

(João 16.33).  

2) “Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca”. (34.16). O que esta imagem tem 

a nos dizer hoje? 

3) Você está disposto (a) a permitir que o próprio Deus inicie um processo de 

confrontação capaz de restaurá-lo (a) e fortalece-lo (a)? Você vai continuar se 

debatendo desanimado ou suportará e aceitará o tratamento de Deus para que a 

transformação aconteça? 


