
 
Dia 6 de setembro de 2020 

Líder: essa é pra você! Manhã e Noite com Spurgeon 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“As balanças em que pesamos nosso caráter e o de outros, estão exatas? Não mudamos nossos gramas 

de bondade para quilos e os alqueires de excelência de outras pessoas em polegadas? Preste atenção nos 

pesos e medidas, cristão. As balanças em que pesamos nossas provações e infortúnios estão de acordo 

com o padrão? Paulo, que tinha mais por que sofrer do que nós, chamava suas angústias de leves, e, ainda 

assim, geralmente consideramos as nossas pesadas — certamente deve haver algum defeito em nossos 

pesos!” 

(C. H. Spurgeon) 

 

“Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo him tereis…” 

– Levítico 19.36 (ARA) 

 

Compartilhe o Evangelho: https://www.instagram.com/cevangelho/ 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Seja um voluntário da ABASC: O ministério de ação social da PIB está muito ativo, principalmente com o 

projeto S.O.S. - Suporte e Orientação Social. Você pode fazer parte disso! Seja um voluntário, levando 

marmitas para pessoas enfermas (Amor que afofa a cama), ajudando nos atendimentos sociais (S.O.S.), 

servindo com seus dons (psicólogos, GAP; advogados, Orientação Jurídica), ajudando na cozinha (Sopa 

Solidária). Contamos com você! Mande uma mensagem pelo whatsapp para o número: (41) 99272-1859 

Semana das Primícias: No começo de cada mês, incentivamos a igreja a doar alimentos. Você pode doar 

cestas básicas e também produtos (ou kits) de higiene e limpeza, que estão sendo doados junto com os 

alimentos. 

Campanha de Jejum e Oração - Instagram do Pr. Michel Piragine: Participe conosco das lives do pastor 

Michel, todos os dias, às 6h da manhã, pelo Instagram (@michelpiragine). A partir do dia 7 de setembro, o 

pastor deu início a uma campanha de jejum de 21 dias, compartilhando devocionais pelo Telegram. Participe 

também: https://t.me/oneministerio 

 

Quebrando o Iceberg! Dependência 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Esta semana, celebramos o Independência do Brasil. Porém, queremos também celebrar a nossa total 
dependência do Senhor Jesus. Compartilhe com sua célula momentos em que você foi guardado, guiado e 
amparado pela mão de Deus.  
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Isaías 6 | Ministério Morada  

Meu Salvador | Projeto Casa 

Na Casa | Paulo César Baruk 
 

https://www.instagram.com/cevangelho/
https://t.me/oneministerio
https://youtu.be/VHwI0KYvIS4
https://youtu.be/FBFVz5VHGn8
https://youtu.be/TcFKHC68adw


 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lugar de Quebrantamento | Pr. Michel Piragine | Isaías 6.1-8 

Na Palavra de Deus, há algumas expressões que se repetem. Uma delas é: Ai. Jesus usou essa expressão, 
alguns dos profetas usaram essa expressão, e um deles foi o profeta Isaías. No texto de hoje, ele se refere 
a si mesmo, dizendo: Ai de mim, por ser pecador e estar diante do Santo Deus. Com este momento do 
profeta, aprendemos algumas lições: 

1) Precisamos temer ao Senhor: Quando Isaías estava diante do trono de Deus, ele reagiu dizendo de si: 

Ai de mim! Ele temeu a Deus, por este ser santo e ele mesmo, um pecador cercado de pecadores. Muitos 

de nós, com o passar do tempo, perdemos o temor do Senhor. A rotina da vida, os afazeres, as necessidades 

e os desejos do coração podem nos tornar insensíveis, e flexíveis, e cegos para o pecado. Mas continuamos 

dependendo da graça de Deus, e do favor dele. Tema, pois, a Deus, mais e mais a cada dia. 

O que é temer a Deus para você?  

O que a Bíblia ensina sobre o temor do Senhor? 

2) O Senhor revela nossos pecados: O profeta falou sobre lábios impuros e um povo com lábios impuros. 
E um anjo, com uma brava viva, tocou os lábios de Isaías, e o restaurou. Quando estamos na presença de 
Deus, ele revela os nossos pecados. Porém, não apenas isso. Ele também nos santifica. O profeta 
demonstrou arrependimento e quebrantamento, e o Senhor demonstrou amor e graça.    

A célula é um ambiente de família, e a igreja é incentivada a confessar seus pecados uns aos outros. 
Cultive isso! 

Deus já revelou para você que algo não era da vontade dele? Como foi? 

3) Há uma missão a ser cumprida: Do céu, Isaías ouviu: “A quem enviarei? Quem irá por nós” E o profeta, 

prontamente, respondeu: “Eis-me aqui! Envia-me!” No lugar de quebrantamento, encontramos nosso 

propósito. Descobrimos a vontade de Deus para nós. Somos enviados por Deus. 

Qual é o seu propósito? 

Você está cumprindo o seu chamamento? [Reflexão] 

Tempo de orar 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ai de mim, que sou pecador, tão miserável e tão indigno do Senhor! Deus amado, eu clamo para que toque 

o meu ser, e santifique o meu coração. Faz de mim um ministro do Senhor, um servo do seu Reino, um 

arauto das boas-novas. Oh, eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui!  Envia-me a mim! Envia-me às nações, aos 

povos não-alcançados, aos meus parentes descrentes, aos necessitados. Estou à disposição, Paizinho. Em 

nome de Jesus, amém! 

https://www.bible.com/bible/1840/ISA.6.1-8

