
Plano de leitura: Isaías  
 
Dia Um 
Leia Isaías 6:1-8 
 
Na maioria dos dias, penso nas próximas coisas como - minha próxima refeição, meu próximo 
ano na escola, o meu próximo (preencher com algo pessoal). Raramente me pego pensando 
sobre as coisas no passado. Geralmente, se eu eu penso nessas coisas, ou eventos no 
passado, é porque me arrependo  
 
Como tendemos a evitar olhar para trás, podemos ser muito ruins em refletir. Meu pai 
costumava me dizer, depois que eu tinha problemas, que eu precisava sentar no meu quarto e 
pensar no que eu tinha ou não feito. Ele me dizia para “refletir” - pensar seriamente sobre 
alguma coisa que eu tinha feito, e tentar aprender com ela.  
 
Isaías estava em uma posição de refletir sobre a santidade de Deus. Ao admirar a Deus, ele 
absorveu tudo o que a experiência lhe estava lançando. Ele realmente teve um momento para 
absorver tudo o que Deus era e experimentar sua presença. 
 
Faríamos bem em tirar um tempo no nosso dia só para refletir sobre a santidade é bondade de 
Deus.  
 
Perguntas: 

1. Quando você tem tempo de inatividade, o que você costuma usar para preencher esse 
tempo? 

2. Por que é tão difícil para nós focarmos nossa atenção em Deus? 
3. O que podemos aprender sobre Deus quando tiramos um tempo para pensar Nele? O 

que podemos aprender sobre nós mesmos? 
 
Dia Dois  
Leia Isaías 6:1-8 
 
Uma das minhas coisas favoritas quando penso no meu relacionamento com Deus é a 
eternidade e o céu. Eu acho que muitas pessoas limitam a experiência de estar nos céus a um 
ponto de vista muito pequeno. Nós fomos ensinados que lá terá muita cantoria, muita comida 
no banquete, e saídas com pessoas que já conhecemos. Talvez algumas pessoas pensem que 
nós seremos anjos voando entre as nuvens (A propósito, isso não é Bíblico). 
 
Então, quando leio sobre a experiência de Isaías em estar na presença de Deus, e tudo o que 
ele pode ver, cheirar e ouvir, eu realmente fico com ciúmes - e animado! Você consegue 
imaginar isso? Muitos espaços abertos, construções claras e brilhantes, e cores diferentes. E 



as criaturas? Quero dizer, Isaías conseguiu ver uma criatura ardente e voadora como uma 
serpente que cantava!  
 
Se Deus pode criar belos pores-do-sol, girafas e armadilhas para moscas venus (?), imagine o 
que Ele irá criar nos novos céus e nova Terra! Você consegue imaginar - cidades lindas, sem 
dor, novas aventuras, e novos corpos!  Eu mal posso esperar!   
 
Perguntas: 

1. Até este ponto em sua vida, qual tem sido sua compreensão de como será o céu? 
2. Por que tendemos a criar idéias chatas do nosso Deus Criativo? 
3. Sonhe por um momento - que coisas você gostaria de ver ou experimentar no céu que 

parecem ser muito estranhas? 
 
Dia Três  
Leia Isaías 6:1-8 
 
Sinto como se estivéssemos todos lá - todos deixamos escapar uma mentira, açoitamos 
nossos amigos e familiares, deixamos influências negativas afetarem nossos pensamentos e 
ações. Sabemos que não é isso que Deus nos chamou para fazer, mas somos pessoas 
quebradas. Assim como um relógio, surge a dor do arrependimento que se instala no fundo de 
nossos corações, causando uma enorme dor. Esse é o Espírito Santo que vive e trabalha em 
nossos corações para nos tornar mais semelhantes a Cristo. 
 
Pessoalmente, sempre que sinto essa dor no meu coração, é difícil esquecê-la. Eu nunca vou 
esquecer uma noite que feri meus amigos e imediatamente me arrependi das palavras odiosas 
que tinha dito a eles. Eu senti a dor no meu coração e pedi perdão. 
 
Isaías tinha o Espírito Santo vivo com ele e trabalhando em sua vida. Seu choro ao Senhor 
após reconhecer onde estava sua vida naquele momento era uma busca de perdão. Ele sentiu 
esse arrependimento e desejava ser corrigido pelo Senhor. 
 
Perguntas: 

1. Você é rápido em buscar o perdão de Deus ou você tende a adiá-lo? Você o vê como 
importante? 

2. Como você e seus amigos lidam um com o perdão do outro? Você acha que isso os 
ajuda a perdoar corretamente? 

3. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa pedir perdão? 
 
Dia Quatro  
Leia Isaías 6:1-8 
 
Você já fez algo que não queria, mas sabia que, se o fizesse, se beneficiaria muito com isso? 
Professores e treinadores (em particular) amam nos obrigar a fazer coisas que não queremos 
fazer. Eles sabem que isso nos tornará mais fortes. Eu também estou pensando em nossos 



coaches espirituais. Eles são as pessoas que nos encorajam no nosso relacionamento com 
Jesus. Eles adoram nos deixar desconfortáveis e nos pressionar a fim de nos ajudar a nos 
tornarmos melhores seguidores de Cristo 
 
Deus é um dos nossos coaches espirituais também - Ele nos impulsiona a ser o melhor 
seguidor de Cristo que podemos ser. O coach espiritual de Isaías era Deus. Deus o estava 
deixando desconfortável consigo mesmo e com as pessoas de quem ele fazia parte. Deus 
queria que ele se sentisse desconfortável para ver se estava disposto a confiar nele com seus 
propósitos e seu futuro. 
 
Perguntas: 

1. Onde você tende a ficar desconfortável em sua caminhada espiritual? Como você se 
sente pessoalmente com esse desconforto? Você reconhece facilmente que Deus é 
quem está fazendo isso?  

2. Quem são as pessoas que você confia para falar sobre essas áreas em sua vida que 
precisam ser trabalhadas?  

3. Como você pode demonstrar sua gratidão para essas pessoas nessa semana?  
 
Dia Cinco 
Leia Isaías 6:1-8 
 
Existe uma regra não falada no primeiro dia de aula, ou na primeira vez em uma nova sala - 
ninguém se voluntaria a ir primeiro em nada! Mesmo como um “veterano” no ensino médio, no 
meu primeiro dia de aula rodeado de colegas (que eu conheço há anos), ninguém falou ou se 
voluntariou para fazer nada com medo de ser rotulado como o "queridinho do professor". Não é 
o pior rótulo, mas muito ruim. (insera um sorriso sarcástico) 
 
No fundo, nenhum de nós quer ser aquele que se destaca - é assustador. É assustador ir 
contra o mundo. Como cristãos, somos chamados a ser diferentes. Para Isaías, ele se ofereceu 
de todo o coração para o que Deus estava pedindo. Ele não fez um monte de perguntas sobre 
sua missão, mas foi com a confiança de saber que seu Deus está ao seu lado. 
 
Quando sentimos um chamado em nossas vidas, devemos honrar esse chamado. Seja ele 
para se voluntariar na sua igreja, mandar uma mensagem para alguém que está em seu 
coração, ou ir em uma viagem missionária. Deus nos chamou para “ir e dizer” por uma razão, e 
nós nunca estaremos sozinhos em nossa jornada de se voluntariar para o Senhor. Ele está ao 
nosso lado em todo tempo. Não fique com medo de levantar sua mão primeiro para o que Deus 
está te chamando para fazer em sua vida. Esse é um “queridinho do professor” que devemos 
estar prontos para ser!  
 
Perguntas: 

1. Para que tipos de coisas você gosta de se voluntariar de todo coração? Por que isso é 
tão importante para você?  



2. Quais são as coisas que Deus pede para fazermos que te desconfortável? Por que 
essas coisas são um desafio para você? 

3. Que promessa você poderia tirar das Escrituras que lhe daria mais confiança para dizer 
"sim" a Deus? (por exemplo - Ele está comigo, Ele promete prover para mim, etc.)  


