
DIA 253 

Leia Isaías 6.1 até 7.25 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 6.1-8 
 

          A sublime visão que Isaías teve de Deus deu-lhe uma consciência 
muito particular pela santidade, pela grandeza, pelo mistério e pelo poder 
de Deus. Vendo o Senhor com essa claridade e ouvindo a adoração dos 
anjos, Isaías percebeu que era pecador diante do Altíssimo, sem 
esperanças de alcançar os padrões de santidade divina. Entretanto, 
quando um dos anjos tocou os lábios do profeta com brasa viva, disse-lhe 
que seus pecados estavam perdoados. Não foi a brasa que o purificou, 
mas o Senhor. Em resposta, Isaías submeteu-se completamente a servir a 
Deus. Não importava a dificuldade da tarefa. ele disse: "eis-me aqui, envia-
me a mim”. 
    O doloroso processo de purificação era necessário para que Isaías 
pudesse cumprir então a tarefa que Senhor tinha para ele. Assim, antes 
de aceitarmos o chamado de Deus para falar por Ele para os que 
precisam ouvir, devemos ser purificados assim como Isaías foi, 
confessando nossos pecados e submetendo-nos ao controle de Deus.  
     Que áreas dá sua vida precisam do toque purificador de Deus? Pode 
ser doloroso, mas você deve ser purificado para que possa representar o 
Senhor fielmente, pois Ele é puro e santo. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE SIGNIFICA CONFIAR NO SENHOR? 

     Após Isaías ter uma visão da bondade e da glória de Deus, ele olhou a 
vida com uma perspectiva renovada acerca da justiça e da exaltação de 
Deus (Is 6.1-13). O profeta sabia que meros seres humanos não são dignos 
de confiança (ls 2.22). Só o Senhor é santo e deve ser temido. Por isso, o 
profeta levou sua família e discípulos a esperar e ter esperanças somente 
no Senhor (Is 8.16,17).  
     A confiança de Isaias em Deus representa o espírito da "nova 
comunidade". Os filhos de Deus vêm de Israel, Judá e nações gentias. Eles 
vivem no temor do Senhor e não têm medo, pois sabem que o Pai estará 
com eles (ls 29.23; 35.4; 51.12). Sua confiança no Senhor leva-os a responder 
em louvor (ls 12.1.2).  
     O estilo de vida de confiança no Senhor traz verdadeira e duradoura paz 
interior (Is 26.3,12; 32.17,18). Os fiéis esperam a salvação do Senhor, mesmo 
quando experimentam as consequências do juízo de Deus sobre seus 
inimigos. Ainda assim, eles encontram novas forças dia a dia (Is 40.31). Eles 



veem a si mesmos como cidadãos de Sião, a Cidade de Deus, mesmo 
vivendo entre incrédulos. 
 

Leia II Coríntios 11.16-33 

 

ESTUDO DE HOJE: II CORÍNTIOS 11.22-30 

 
     Paulo odiava a aparência de orgulho quando lista suas credenciais. "Se 
convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza." 
Mas ele precisava urgentemente conquistar a confiança dos coríntios e 
silenciar os falsos mestres que estavam enganando-os.  
     Paulo odiava parecer orgulhoso, mas estava disposto a manchar sua 
reputação pelo bem dos coríntios. Ele não estava fingindo vergonha, mas 
estava disposto a suportá-la para convencer os coríntios de sua 
credibilidade. Depois de todas as dificuldades que enfrentou, ele estava 
disposto a parecer arrogante, se fosse necessário  
     Do que você está disposto a desistir pelo bem da fé de outra pessoa? Os 
sacrifícios de Paulo foram para a glória de Cristo e para o bem de todos que 
ouviram sua mensagem. Você está disposto a desistir de seus direitos (1 Co 
9.18)? E quanto a sair da sua zona de conforto (2 Co 11.27)? Como você pode 
sair do seu caminho para encorajar outra pessoa a encontrar Cristo? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Expresse suas necessidades a Deus e confie no fato de que Ele irá supri-las. 

Peça-lhe confiança para viver na antecipação da Sua provisão. 

Leia Salmos 54.1-7 

Leia Provérbios 23.1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a 
respeito do que leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


