
 

 
06 – O SENHOR NO MEIO DA CRISE 

Quebra Gelo – Compartilhe com seu grupo um tempo onde você sentiu o cuidado de Deus 
em sua caminhada. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pelo cuidado dEle com sua Igreja. 

- Ore pela vida de cada irmão, pelo tempo que estamos vivendo e que tenhamos confiança 
no Senhor. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) - Tempo de adorar ao 

Senhor! Você, líder, pode sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo da Palavra (20 min) – Isaías 6.1-8 
 

Durante esta última semana, todos temos sido bombardeados com inúmeras 

informações sobre o COVID 19. Um tempo de muitos desafios e que todos nós de alguma 

maneira temos sido envolvidos. Sejam nossos filhos que mudaram a rotina, seja nossa 

casa ou trabalho. De alguma forma nos últimos dias todos estão sendo impactado por tudo 

que tem acontecido. No entanto, no meio de tudo isso temos aprendido também a sermos 

mais e mais confiantes no Senhor e sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. 

Mas a pergunta é: e o Senhor no meio da crise? Aprendemos com Isaías nesta 

semana sobre a presença do Senhor no meio das adversidades - “No ano da morte do 

rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de 

suas vestes enchiam o templo.”  - Isaías 6.1 - Uzias, também chamado Azarias, rei de 

Judá de 829 a.C até 778 a.C., ao contrário da maioria dos reis de Judá e Israel, “fez o que 

era reto perante o Senhor…” e "Deus o ajudou…”. Fez um bom governo. “Mas, havendo-se 
já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões 

contra o Senhor…” (II Cr 26). Diante da norte do rei, o cenário de crise foi ainda maior. 

Mas quando olhamos para Isaías nos podemos aprender muito com sua caminhada neste 

momento. Em um encontro pessoal com o Senhor ele nos mostra onde estava o Senhor no 

momento da Crise: “eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono”. O rei 

estava morto, mas o nosso Deus continua no trono reinando. Ele é Senhor! Com este texto 

aprendemos: 
 

- Na crise, Deus continua no trono - “eu vi o Senhor assentado sobre um alto e 

sublime trono”. Isaías 6.1 
 

- Devemos adorá-lo sempre – “Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos; 
toda a terra está cheia da sua glória” – Isaías 6.2 

 

- A crise é um bom tempo de reflexão -  “Ai de mim! Estou perdido! Porque sou 

homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos 

viram o Rei [o verdadeiro Rei], o Senhor dos Exércitos” (Isaías 6.5). Foi perdoado e 
purificado (Isaías 6.2).  

 

Em tempo tão desafiadores como os que estamos vivendo, muitas vezes sofremos e 

ficamos atordoados, muitos ficam enfraquecidos e com muito medo, mas como discípulos 

de Jesus não podemos esquecer que o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. 

Continuemos firmes em oração e cuidando uns dos outros, fortalecendo uns aos outros em 
oração e cuidado. Vamos as nossas perguntas para Reflexão e compartilhamento: 

 

1 – Abra seu coração e compartilhe como você está diante destes dias desafiadores? 
 

2 – Como a experiência de Isaías te motiva a ser e fazer nestes dias?  
 

3 – Qual tem sido a sua maior reflexão nestes dias? 



4 – De que forma você pode ajudar a sua família, amigos e vizinhos a ver o Senhor 

assentado sobre o trono no controle de todas as coisas? 
 
 

 
 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração (20 min) 

 

Temos acompanhado atentamente as notícias sobre o coronavírus (COVID-19). Para 

muitas pessoas, esse fato tem causado ansiedade e medo. Mas a pergunta é: devemos ter 

medo? A Palavra de Deus nos responde: "(...) não vos assusteis, porque é necessário assim 

acontecer, mas ainda não é o fim". (Mt 24:6) 
 

Oremos por um sentimento de paz em meio às circunstâncias. Isso não quer dizer 

que sejamos passivos ou descuidados; ao contrário, devemos lembrar que é importante a 

manutenção dos cuidados básicos de higiene pessoal recomendados pela OMS e pelo 

Ministério da Saúde, que incluem lavar as mãos frequentemente, especialmente após 

contato direto com pessoas, utilizar lenços descartáveis, cobrir nariz e boca ao tossir ou 

espirrar, não compartilhar objetos pessoais como talheres, copos e garrafas e evitar 

contato com pessoas que tenham algum dos sintomas. 
 

Ore por aqueles que lutam contra a doença, pelas famílias que perderam entes 

queridos. Louve ao Senhor pela recuperação dos doentes e pelo desenvolvimento das 

pesquisas de vacina e tratamento. 
 

"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha 

face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu 

pecado e curarei a sua terra".  - 2 Crônicas 7:14 
 

 

 

DESAFIO DA SEMANA: Nesta semana nosso maior desafio será compartilhar com alguém 

que amamos estas verdades que aprendemos hoje no PGM. E ore por eles. 


