
ASSUNTO DA SEMANA: O LUGAR DE QUEBRANTAMENTO 
Curitiba, 06 de setembro de 2020 

 
Objetivo do encontro: Através das imagens que o profeta Isaías nos detalha quando ele tem um 
encontro com Deus, elas nos ajudam a entender como a humildade e o quebrantamento podem gerar 
avivamento. 
 

Para o líder: Querido líder, incentive sua célula a buscar mais de Deus, através dos movimentos de 
oração da nossa igreja, através de devocionais diários, leitura da Palavra de Deus, oração individual, 
é tempo de buscar ao Senhor, só a comunhão com Deus vai trazer paz e equilíbrio que precisamos.  

10 Minutos - QUEBRA GELO 
Pergunte a cada participante da sua célula qual é o seu lugar favorito, o que faz e como se sente 
quando está lá, o que este lugar pode transformar sua vida. Depois de todos falarem o líder faz algumas 
ilustrações do que é estar na presença do Pai, o que ela pode transformar a nossa vida. 
 

 
 
20 Minutos 

1. Em Espirito e em Verdade 
2. Salmo 91 
3. Contem rapidamente testemunhos em que esse trecho bíblico foi retratado na tua realidade. 
4. Louvem a Deus por meio de orações de exaltação pelas vitórias alcançadas.  
5. Descansarei  

RESUMO DA MENSAGEM – O LUGAR DO QUEBRANTAMENTO 

Isaías 6.1-8 –Pr Michel Piragine 

Introdução: Estamos em uma série chamada avivamento pessoal, a mensagem de hoje é “lugar de 
quebrantamento”. O profeta Isaias usava o termo: Ai de mim! Para chamar as pessoas ao 
arrependimento. Mas quando ele tem um encontro com Deus ele vai dizer: Ai de mim! Eu estou 
perdido! O que este homem viu que o fez declarar isso, vai nos dar imagens e detalhes que quando os 
compreendemos podemos entender o quebrantamento gerado por Deus para gerar um avivamento.  
 

Resumo das quatro primeiras imagens: 1. Doença do rei - Uzias exaltou-se em seu coração para 

a sua própria ruína. O rei fica leproso após sua desobediência ao queimar incenso no altar. Isaías 

vai usar esta imagem nos seus sermões para falar que a doença do rei era a doença de um povo.  

Avivamento começa quando pedimos para Deus revelar o nosso orgulho. 2. O trono de Deus – o 

afastamento do rei dá a falsa sensação de que a casa de Israel está abandonada, mas Deus continua 

no controle. Avivamento começa quando não resistimos ao governo de Deus. 3. Abas das vestes – 

As borlas eram um símbolo de consagração e representavam os atos de justiça dos sacerdotes. O 

avivamento acontece quando entendemos que nossos atos de justiça são parte de um mover de 



Deus em nós e nada mais. 4. Rosto coberto - Busque encontrar a glória de Deus, porque ela nos 

coloca no nosso lugar. Avivamento vem quando entendemos quem é o nosso Deus. 

Como você poderia ter controle sobre o orgulho em sua vida? 

Nos momentos difíceis de muito sofrimento e dor, como é para você ter um encontro com 

Deus e saber que ele está no controle de tudo. 

O que você entende quando Jesus em Mateus 6:5,16, diz “ Em verdade vos digo que já 

receberam o seu galardão”. Qual o verdadeiro galardão? 

 

Continuando o estudo das imagens: 5. Adoração verdadeira (Is 6: 3) - A medida que nos 
aproximamos, a grandeza do Senhor se torna irresistível. Adoração verdadeira é fruto de um coração 
quebrantado, que ao se aproximar reconhece a grandeza de Deus. A medida que nos aproximamos 
e a grandeza de Deus é revelada, uma adoração espontânea e verdadeira toma conta do nosso ser. 
Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Avivamento 
começa com a revelação de Deus. 6. Terremoto e fumaça (Is 6: 4) – A presença de Deus faz a terra 
tremer. Quando o povo de Israel se aproxima do Sinai, diante da voz de Deus o monte começa a 
tremer. Deus é amoroso e pai, mas não podemos esquecer que é Deus de justiça que faz a terra 
tremer. A presença de Deus se manifesta entre nós quando honramos e o respeitamos. Avivamento 
começa quando o temor do Senhor é restaurado no meio do povo de Deus. 7. Brasas vivas (Is 6: 
6-7) – Quando a presença de Deus é manifestada o pecado do profeta não apenas é revelado, mas 
ele é tratado pelo Senhor. Deus não apenas aponta o pecado, ele trata e cura. Quando nos 
aproximamos de Deus ele revela pecados que não somos capazes de enxergar e trata as nossas 
vidas. 8. O convite de Deus (Is 6: 8) - Quando somos tratados por Deus, nos sentimos livres para 
servir. Muita gente está emperrada na vida Cristã, parou de servir, ou tem receio de servir em 
algumas frentes porque está em pecado. Quando vivemos o quebrantamento de Deus em nossas 
vidas nos sentimos livres. Confessamos nossos pecados, acertamos e deixamos Deus nos tratar, 

para depois colocarmos a sua disposição para servir. 
De que maneira uma igreja está pronta para servir? 

Compartilhe uma situação em que você foi tocado pelo Senhor e houve transformação. 

 

Checagem 

Você consegue adorar a Deus com inteireza de coração? Se não consegue, o que precisa 

mudar para isso acontecer? 

Quando o pecado te afronta e confronta, qual é a tua atitude? 

Você tem ouvido os convites de Deus no seu dia a dia para reservar um tempo de comunhão 

para Ele? Dê um testemunho sobre essa realidade em sua vida cristã, e o que te impede de 

fazer. 

 

 
15 minutos 

Vamos criar um compromisso com Deus de buscar a sua presença a cada dia mais, nos arrepender 

dos pecados e buscar o avivamento pessoal e de toda a Igreja. Dê um passo para essa busca 

acontecer. Reserve um tempo no seu dia para conversar com Ele. Programe um alarme para despertar 

e se policie nessa busca. Em breve você terá muitas experiências para contar. Deus vai te visitar! 

10 minutos  
Oremos pelos doentes, por este tempo difícil que nosso país está passando com a pandemia, pelos 
desempregados, pelos que estão sem teto e na miséria material e espiritual. Para que como igreja de 
Cristo sejamos portadores das Boas Novas de Deus. Oremos pelas famílias da igreja para que 
aproveitem essa quarentena para trabalhar os relacionamentos familiares.  


