O QUE A TUA GLÓRIA FEZ
COMIGO
TEXTO BASE: Isaías 06: 1-7
PONHA EM DISCUSSÃO:
OUTUBRO
12- Sorvetada Deep
26,26 e 28 – Conferência estadual do
MDA

1. Comente: O que mais falou ao seu coração acerca da visão que Isaías
teve no capítulo 6: 1-7.

Respostas diversas.

2. Com suas palavras relate o porquê Deus só ter se revelado ao profeta
Isaías no ano em que morreu o rei Uzias?

Resposta: Deus em sua onipotência permite a visão, mostrando a Isaías
que Ele é soberano e que não depende de nada e de ninguém.
3. Comentem: Qual foi o principal motivo da morte do rei Uzias?

Resposta: Orgulho, independência de Deus, soberba, etc.

4. Comentem: “Deus conhece o nosso coração, por isso não

Façam suas inscrições:
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NOVEMBRO
10 - Curso de Membresia
17 – Três grandes festas (Batismo)
24 – Noite Evangelística com o Ministério
Jeová Nissí
28 – Reunião para homens

devemos esconder nossas falhas diante Dele. Pode parecer
difícil, mas temos que chegar para Deus e falar: “Senhor, eu sou
um invejoso”, ou “Meu Deus, eu sou uma fofoqueira.” Seja qual
for o nosso erro, devemos declará-lo para Deus, pois só depois
que Isaías assumiu a sua falha é que ele foi transformado.”
Respostas variadas.
5. Logo após a visão, Isaías exerceu seu ministério profético de uma
maneira não convencional: Andou três anos nu e descalço Isaías 20: 3.
Israel estava confiando na aliança política e militar que havia feito com o
Egito e com a Etiópia, na esperança de ser livrado da dominação Assíria.
Deus deu esta ordem para mostrar como os Egípcios e Etíopes
terminariam aos serem levados cativos. Além disso, houve também outro
ensinamento dado ao profeta. Em sua concepção, qual foi esse
ensinamento?

Resposta: Depender de Deus, saber que Ele é quem supre nossas
necessidades, andar nú e descalço nos ensina que nada somos e nada
temos a não ser o Senhor.

30 – Deep Camp
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