
Pequeno Grupo: Isaías 
 
Fica a dica! 
 
Essa seção é designada para cada pessoa compartilhar suas experiências da aplicação da 
semana passada. Isso deve ser um momento de encorajamento e não um momento para 
envergonhar alguém que não fez sua tarefa - simplesmente deixem um par de pessoas 
compartilhar como foi seu projeto. Certifique-se de encorajar o grupo a falar sobre seus 
problemas, oposições, e defeitos, assim como seus sucessos.    
 
Quebra-gelo  
 
Qual é a coisa mais inspiradora que você já viu? Pense bem nisto. Foi uma visita a um parque 
de diversões quando você era criança? Era uma vista fantástica de uma cadeia de montanhas 
que você escalou ou atravessou de carro? Foi um ato de bondade ou bravura que você viu em 
outra pessoa? Compartilhe suas experiências com o grupo.  
 
 
Leia mais 
Leia: Isaías 6:1-8 
 
Todos nós recebemos talentos e habilidades para impactar o Reino de Deus. Sejam nossas 
habilidades atléticas, nossa inteligência ou outra bênção, Deus chamou a todos para glorificá-
Lo com os talentos que ele nos deu. O problema é que muitos de nós não estão dispostos a 
responder ao chamado de Deus. Por várias razões, evitamos honrar a Deus verdadeiramente 
com nossas vidas. Ficamos frios em nossa paixão por servir a Deus. 
 
O profeta Isaías encontrou a cura para o “resfriado” comum.  
 
Isaías tinha tido um encontro incrível com Deus. A cena toda parece como algo saído de um 
filme fantástico! No capítulo 6, nós lemos sobre a visão que Isaías teve na própria presença de 
Deus - Coisa que poucas pessoas nas Escrituras fizeram.  
 
Aqui está a cena - Deus está sentado em um enorme trono, acima de tudo e de todos. Ele está 
vestindo uma belíssima túnica que desce do trono e cobre a vasta sala onde estão. Voando 
acima dele, estão criaturas chamadas serafins. Elas são criaturas “angelicais” designadas para 
a adoração. Na verdade, elas são descritas como como criaturas flamejantes, semelhantes a 
serpentes, com seis asas - duas asas cobriam o rosto, duas asas cobriam os pés e as outras 
duas asas eram usadas para voar. Eu li direito?! 
 
 



Podemos parar por aí e ver esta cena? Temos O Criador Todo-Poderoso, sentado em um 
espaço enorme e bonito, com criaturas estranhas ao seu redor. Você já imaginou a presença 
de Deus como algo de um romance de ficção científica? Pois é, nem eu. 
 
O que é notável nesses serafins alados poderosos é a razão deles estarem lá - tudo o que eles 
fazem constantemente é repetir ao Senhor que Ele é Santo. Nós temos uma imagem real de 
quão santo Deus é pelo nosso texto, nos dizendo que mesmo esses anjos no reino de Deus 
tiveram que cobrir seus rostos e pés se humilhando diante do santíssimo Criador da terra. Eles 
clamam a Deus como sendo "Santo, Santo, Santo". Isso é significante. Sempre que uma 
palavra é repetida na Bíblia, ela intensifica o significado. Essa é a única vez em todas as 
escrituras que uma palavra é repetida três vezes seguidas. Isso nos dá uma imagem de quão 
santo Deus é. O lugar em si é um lugar tão poderoso! 
         
A reação de Isaías é, é claro, compreensível. Se os anjos no céu precisam se cobrir por causa 
da santidade de Deus, o que isso significa para um mero humano? Isaías está completamente 
impressionado. Ele se vê em comparação com um Deus santo e não suporta suportar estar em 
sua presença. Ele é pecador, profano, injusto e impuro. Ele está diante de um Deus Santo e 
sabe que não tem nenhum negócio na presença de Deus - em seu estado atual.  
          
Essa é a verdade sobre cada um de nós - Nós todos pecamos é quebramos a Lei de Deus. Ele 
é santo é nós não. Sua santidade deve dominar todos nós e nos levar a um lugar de 
arrependimento. Isaías sabia que ele não estava certo com Deus no minuto em que ele estava 
em pé em Deus. Cair de cara em absoluta rendição é sua única opção. 
 
“Whoa para mim! Estou arruinado! Esta é a maneira bíblica de dizer “Oh, nossa. Eu sou um 
homem morto. Eu não pertenço aqui! Nossa pecaminosidade tem uma maneira de trazer a 
morte à nossa mente. É o que o pecado faz - mata e destrói. 
          
Felizmente, temos um Deus que intervém e adora nos esbanjar com Sua graça. 
 
Os serafins voam até Isaiah e tocam seus lábios com carvão quente. Parece estranho para 
nós, mas esse gesto fala diretamente com Isaías - "sua culpa é removida e seus pecados são 
perdoados". Por mais esmagadora que seja a santidade de Deus, deve ser igualmente 
esmagadora experimentar Sua graça. O que eu amo nessa passagem é que Isaías não podia 
fazer nada para se limpar - tudo o que ele podia fazer era permanecer diante de Deus, 
arrepender-se de seus pecados e pedir perdão. Ele não podia se recompor diante de Deus, ele 
não podia pegar o carvão e tocar seus próprios lábios, e ele não podia remover sua culpa 
perdoando seus próprios pecados. 
 
Deus deve intervir em nossas próprias vidas da mesma maneira, mas devemos primeiro chegar 
diante dele em arrependimento. Sua graça é suficiente para todos nós, se estivermos dispostos 
e percebermos a situação desesperadora em que todos estamos diante de sua santidade. 
          



O que torna essa história ótima é a resposta imediata que Isaías dá ao pedido de Deus para 
um mensageiro. Sem perguntas, sem contar o custo e garantir que as tarefas não sejam muito 
difíceis, Isaiah responde: "Aqui estou. Me envie!" 
 
Que resposta incrível! Isaías passou de reverência para vergonha e medo. Da vergonha e do 
medo ao perdão completo. Do perdão à necessidade de servir a Deus em qualquer capacidade 
que Ele pedisse. Essa é a atitude que Deus está procurando de nós e só é encontrada em 
encontros diretos com o próprio Deus. 
 
Se virmos Deus por quem ele realmente é, entenderemos nossa necessidade de ser perdoado 
e trazido de volta a um relacionamento correto com ele. Todos devemos chegar humildemente 
diante do seu trono e nos arrepender de nossos pecados. Se confiarmos completamente nele, 
seremos perdoados. Esse relacionamento renovado nos preparou para a disposição de fazer 
qualquer coisa que Ele pedir de nós. 
 
Fale Mais 

1. Você já pediu perdão a Deus? O que faz você ver seu pecado em comparação com a 
santidade de Deus? 

2. Como você descreveria a graça de Deus para você mesmo e para mim? 
3. Quando percebemos que Deus é santo e não o somos, nossa reação imediata é tentar 

nos apresentar perante Deus. Qual é o equilíbrio entre descansar na graça de Deus, 
sabendo que nunca seremos capazes de nos limpar e trabalhar todos os dias para 
seguir e ser mais parecidos com Ele? 

 
Colocando em prática 
Escreva uma lista dos talentos e pontos fortes que Deus lhe abençoou e ore para que ele o use 
de maneira poderosa para sua glória e honra. Pense em maneiras pelas quais você pode usar 
seus pontos fortes para impactar o reino de Deus. 
 
Orando 
Agora seria um ótimo momento para examinar seu coração diante de Deus, pedindo a Ele que 
revelasse quaisquer pecados que estivessem separando você dele. 
 
Se Reunindo 
Antes de todos saírem, confirme o dia e a hora da reunião das próximas semanas - e confirme 
quem pode participar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


