
   ESTUDO DA CÉLULA    
Ano do Recomeço |31/05/2020 | Pr. Valmir Santos 

Série Avivamento: Eis-me aqui! 

No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de                      

sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins; cada um deles tinha seis asas: com duas                 

cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros:                 

"Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória". Ao som das                   

suas vozes os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de                  

mim! Estou perdido! Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios                   

impuros; os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos! Logo um dos serafins voou até mim                  

trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e                   

disse: "Veja, isto tocou os seus lábios; por isso, a sua culpa será removida, e o seu pecado será                   

perdoado".Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: "Quem enviarei? Quem irá por nós?" E eu               

respondi: Eis-me aqui. Envia-me! (Isaías 6.1-8) 

ESTUDO 
Convocação: é a voz que nos chama para junto dele. A palavra Igreja também diz sobre chamar,                 

convocar para a assembleia dos Santos. Hoje Deus nos chama para estar junto a Ele, do propósito dEle.  

NOÉ: por que Deus o convocou e não os outros moradores da Terra? Deus viu em Noé um homem                   

justo, com coração obediente e quebrantado. Ninguém se alegrará com uma convocação se não amar a                

Deus.  

ABRAÃO: ele não entendeu tudo quando Deus o chamou. Deus convoca Abraão, sua família e os                

seus e, mesmo com a ordem de abandonar sua parentela, Abraão levou Ló. Ló se desvirtuou porque não                  

fazia parte do chamado, porque seu coração não estava em Deus.  

Não há mérito no chamado (Ezequiel 22.30). Deus nos chamou apesar de nós mesmos! Ele               

sempre se engrandece na nossa fraqueza! (2 Coríntios 12.10). 

MOISÉS: ele sabia que era um homem instruído e bem preparado, MAS ele entendeu que isso não                 

era o suficiente porque todo chamado de Deus está à altura dEle. (Êxodo 33.15). Somente com o Espírito                  

Santo de Deus podemos encarar os propósitos que Ele tem para nós. 

ISAÍAS: Nós nunca faremos nada com Deus sem antes termos um encontro verdadeiro com Ele.               

Isaías viu a Deus. Esse “ver” não é de relance. É considerar, examinar, aprender a respeito. É uma                  

interação. 

Aquilo que você vê constantemente vai te transformar.  

Antes de Deus te empoderar, Ele vai te vulnerabilizar. A glória não pode ser nossa, ela tem que ser                   

dEle. Embora sejamos fracos, Ele nos transforma quando nos rendemos completamente. 

PERGUNTAS 
1. Se hoje Deus te chamasse para largar tudo, você se alegria ou não? 
2. O que nos impede de amar nosso chamado como deveríamos? 
3. Onde está o nosso coração? Nas coisas desta terra (como o de Ló) ou nos céus (como Abraão)? 

 



 
 

4. Se somos transformados por aquilo que vemos constantemente, no que você tem se transformado?  
5. Estamos vendo Deus de relance ou estamos, assim como Isaías, aprenendo sobre Ele? 

BETHEL NEWS 
Masterclass - Segunda-feira às 20 horas. 
Tadel Online - Terça-feira às 19 h e 30 m. 
Células Online (Quarta e Quinta). 
Culto de Celebração online - Domingo às 18 h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h e 20 m. 
Face a Face online -  Programação para as Mulheres - Sábado 6 de junho às 17 h. 
Tadel Online - Terça-feira (9 de junho)  às 19 h e 30 m tema: Finanças e mudanças no 
mercado. 
 
 
 

 


