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Série: Visões de Deus:

Introdução

Um homem íntegro

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. Is 6.1



Acima dele estavam 
serafins; cada um deles 

tinha seis asas: com duas 
cobriam o rosto, com 
duas cobriam os pés e 

com duas voavam. Is 6.2

E proclamavam uns aos 
outros: "Santo, santo, 
santo é o SENHOR dos 

Exércitos, a terra 
inteira está cheia da 

sua glória". Is 6.3

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!
Is 6.5



Logo um dos serafins
voou até mim 

trazendo uma brasa 
viva, que havia tirado 

do altar com uma 
tenaz. Is 6.6

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".
Is 6.7

Vocês, porém, são geração 
eleita, sacerdócio real, 

nação santa, povo exclusivo 
de Deus, para anunciar as 
grandezas daquele que os 
chamou das trevas para a 

sua maravilhosa luz. 1Pe 2.9



1ª Verdade: O Senhor é o 
único Deus 

2ª Verdade: O Senhor 
sabe todas as coisas

A relva murcha, e as 
flores caem, mas a 
palavra de nosso 
Deus permanece 

para sempre". 
Is 40.8



Quem definiu limites 
para o Espírito do 

SENHOR, ou o 
instruiu como seu 

conselheiro? 
Is 40.13

A quem o SENHOR consultou 
que pudesse esclarecê-lo, e 
que lhe ensinasse a julgar 

com justiça? Quem lhe 
ensinou o conhecimento ou 
lhe apontou o caminho da 

sabedoria?
Is 40.14

3ª Verdade: O Senhor é
soberano 



O Soberano, o SENHOR, 
vem com poder! Com seu 
braço forte ele governa. 

A sua recompensa com ele 
está, e seu galardão o 

acompanha.
Is 40.10

Na verdade as nações são 
como a gota que sobra do 
balde; para ele são como o 

pó que resta na balança; 
para ele as ilhas não 

passam de um grão de areia
Is 40.15

Nem as florestas do 
Líbano seriam suficientes 
para o fogo do altar, nem 

os animais de lá
bastariam para o 

holocausto.
Is 40.16



Diante dele todas as 
nações são como 
nada; para ele são 
sem valor e menos 

que nada.
Is 40.17

Ergam os olhos e olhem para as 
alturas. Quem criou tudo isso? 

Aquele que põe em marcha cada 
estrela do seu exército celestial, e a 

todas chama pelo nome. Tão 
grande é o seu poder e tão imensa 

a sua força, que nenhuma delas 

deixa de comparecer!
Is 40.26

4ª Verdade: O Senhor é
quem nos perdoa



Consolem, 
consolem o 

meu povo, diz o 
Deus de vocês.

Is 40.1

Encoragem a Jerusalém e 
anunciem que ela já cumpriu 

o trabalho que lhe foi 
imposto, pagou por sua 

iniqüidade, e recebeu da 
mão do SENHOR em dobro 
por todos os seus pecados.

Is 40.2

Se confessarmos os 
nossos pecados, ele é

fiel e justo para 
perdoar os nossos 

pecados e nos purificar 
de toda injustiça.

1Jo 1.9



5ª Verdade: O Senhor 
cuida de seu povo

Por que você reclama, ó
Jacó, e por que se queixa, 

ó Israel: "O SENHOR não se 
interessa pela minha 

situação; o meu Deus não 
considera a minha causa"?

Is 40.27

Será que você não sabe? 
Nunca ouviu falar? O 

SENHOR é o Deus eterno, o 
Criador de toda a terra. Ele 

não se cansa nem fica 
exausto; sua sabedoria é

insondável. 
Is 40.28



29 Ele fortalece o cansado e 
dá grande vigor ao que 

está sem forças. 30 Até os 
jovens se cansam e ficam 

exaustos, e os moços 
tropeçam e caem; 

Is 40

mas aqueles que esperam 
no SENHOR renovam as 
suas forças. Voam alto 
como águias; correm e 

não ficam exaustos, 
andam e não se cansam.

Is 40.31

Como pastor ele cuida de 
seu rebanho, com o braço 

ajunta os cordeiros e os 
carrega no colo; conduz 
com cuidado as ovelhas 
que amamentam suas 

crias.     Is 40.11



Conclusão:

De que nos serve isso?

A glória do SENHOR 
será revelada, e, 

juntos, todos a verão. 
Pois é o SENHOR 

quem fala". 
Is 40.5


