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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor (a): 

TEXTO BASE: Isaías 6 

PALAVRAS CHAVE: Liturgia, culto, adoração 

OBJETIVO: Compreender por meio das Escrituras a maneira que Deus deseja ser 

adorado. 

Para entender a passagem 

 

“Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às 

orações.”  

Atos 2.42 

INTRODUÇÃO:____________________________________________________________________

“Mas faça-se tudo decentemente e com ordem” (1 Coríntios 14.40).  

Já vimos na lição anterior que Deus é Santo e é totalmente preocupado quando o 

assunto é a Sua adoração. Deus deixou exemplos claros em Caim, Nadabe e Abiú 

e no “resgate da arca” que Ele não deve ser adorado de qualquer forma. Ficou 

claro no exemplo de Levítico 10.1 que Deus condena a adoração dos filhos de Arão 

pois eles fizeram “o que o Senhor não lhes ordenara” e o mesmo aconteceu a Davi 

em 1 Crônicas 13 onde ele não observou a vontade de Deus para a adoração e 

ambos episódios terminaram em tragédia, morte! 

Hoje veremos que Deus de fato nos ensina por meio da sua Palavra como Ele deseja 

ser adorado. A palavra liturgia significa “ordem de adoração”. Ela vem de uma 

palavra grega que significa “ato público”, especialmente quando realizado num 

serviço religioso. Todas as igrejas têm uma liturgia. Algumas têm pensado mais sobre 

o que uma “ordem de adoração” deveria ser do que outras. Mas, é inevitável, todas 

têm uma liturgia. A pergunta a ser feita é se a “ordem de adoração” está em 

conformidade com a vontade de Deus. 

Em todo caso, uma ordem de adoração guia-nos quanto há como devemos fazer 

o ato público de dar a Deus a glória que é devida ao seu nome. E o grande princípio 

TEMA: ADORAÇÃO 

LIÇÃO: LITURGIA PRA QUÊ? 
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a ser levado em consideração é que o culto deve ser um diálogo entre Deus e seu 

povo. Na Igreja primitiva os elementos de cultos eram simples: O ensino, a oração, a 

comunhão e o partir do pão (cf. 2.42). Quando lemos: “E eles se dedicavam” isso 

significa que essa prática era sua liturgia. Vemos que a comunhão era um elemento 

presente nessa liturgia. Jhon McArthur, comentando esse versículo diz que o teste 

para um culto verdadeiro é se ele poderia ocorrer em meio a um contexto de 

perseguição. Com isso ele quis dizer se o culto era biblicamente simples o suficiente 

e se sobreviveria sem caixas, instrumentos e demais equipamentos.  

Isaías 6 nos fornece o padrão para esse entendimento. Vamos ler o capítulo e 

analisá-lo fielmente: 

I. EXALTADO EM UM ALTO E SUBLIME TRONO___ _____________________________________ 

6.1 – No ano da morte do Rei Uzias 

Uzias morreu no século VIII a.C. Ele foi um dos melhores reis que governou sobre Judá. 

Ele não foi um rei como Davi, mas também não era conhecido pela corrupção que 

marcava os reis do Norte, tal como Acabe. Uzias se tornou rei aos dezesseis e reinou 

por 42 anos. A Bíblia diz que Uzias começou seu reinado de forma piedosa, fazendo 

“o que era reto perante o SENHOR” (2 Crônicas 26.4). Ele buscou a Deus, e   Deus o 

abençoou. Pela maior parte de sua carreira, Uzias foi reconhecido como um grande 

e amado rei. A morte de um Rei, ainda mais um Rei de prestígio, sempre traz 

insegurança para o povo. “E agora, quem se assentará no trono? ”, “E agora, quem 

governará? Nós, semelhantemente. também vivemos cercados de incertezas 

quanto ao governo e a política, não somente quanto a essas coisas mas mediante 

à um mundo doente em diversos aspectos. O profeta Isaías nos relata que mesmo 

em um tempo de calamidade, insegurança e incertezas o Senhor continua 

reinando, pois diz: “vi o Senhor assetando em um alto e sublime trono”. O Senhor 

permanece sendo Senhor em qualquer circunstância!  

Sproul comenta em seu livro intitulado “Deus é Santo” comenta esse versículo assim: 

“Quando Isaías veio ao templo, havia uma crise de soberania na terra. O rei Uzias 

estava morto. Os olhos de Isaías foram abertos para ver o verdadeiro Rei da nação. 

Ele viu a Deus, o Soberano, sentado em um trono.” 
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II. LOUVOR E ORAÇÃO: “SANTÍSSIMO”______________________________________________ 

6.2,3,4 – Santo, Santo, Santo é o Senhor [...]!  

No vss 2 vemos que tamanha é a santidade de Deus a ponto de os anjos 

encobertarem seus rostos, cobrirem seus pés com singeleza ao voarem diante de um 

Deus verdadeiro! Cobrir o rosto faz parte da adoração que os anjos prestam ao 

Senhor. Eles não devem descobertá-los, isso seria loucura! E isto é uma liturgia! Esta 

verdade se refere ao temor que os anjos tem pela terrível santidade ao estarem 

diante do Senhor, devemos compreender que há uma razão em mantermos nossos 

corações preparados e guardados mediante a certeza de que iremos adorar o 

Santissímo Deus! 

Essa verdade torna-se mais clara em seguida. Sproul comenta: “O versículo três é o 

ponto crucial da visão de Isaías. É a canção dos serafins que revela a impressionante 

mensagem deste texto: “Santo, santo, santo é o SENHOR dos Exércitos; toda a terra 

está cheia da sua glória” (Isaías 6.3). A canção é a repetição de uma única palavra: 

santo. A importância da repetição da palavra santo pode passar facilmente 

despercebida. É um recurso literário encontrado na literatura hebraica, 

principalmente na poesia. É um tipo de ênfase. 

Em poucas ocasiões a Bíblia repete algo três vezes seguidas. Mencionar algo três 

vezes seguidas é elevá-lo ao grau superlativo. Por exemplo, o terrível julgamento de 

Deus é declarado assim no livro de Apocalipse: “Ai! Ai! Ai dos que moram na terra” 

(Apocalipse 8.13). 

Apenas uma vez na Sagrada Escritura um atributo de Deus é elevado ao terceiro 

grau. Somente uma característica de Deus é mencionada três vezes seguidas. A 

Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Ele não é meramente “santo”, ou mesmo 

“santo, santo”. Ele é “santo, santo, santo”. 

Este era o conteúdo da canção dos anjos ao Senhor, esse tem de ser o conteúdo 

de nossas canções e esse deve ser o sentido de todo o culto! O culto serve para 

atribuirmos glórias a Deus. “Somos mais satisfeitos quando O glorificamos!” A nossa 

alegria e satisfação não está em descobrirmos o quanto fomos feitos de forma 

especial, a nossa satisfação não está em sabermos o quanto temos valor, a nossa 

satisfação não se encontra em ouvir “você é o centro”, “você não tem pecado” ou 

“você não é menor que DEUS”! A nossa satisfação se encontra em vivermos 

conforme o propósito que Ele nos criou, isto é, para adorá-lo e declarar para todos 
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que Ele é Santo, santo, santo, a terra está cheia da Sua glória! Ao cantarmos nossas 

vozes devem ser poderosas como essas verdades são! Declaramos para nossos 

irmãos, visitantes, convidados em alto e bom som!  A presença de Deus é poderosa 

no meio do seu povo. (cf. vss 4); 

III. CONFISSÃO E PERDÃO_________________________________________________________ 

Então, disse eu: ai de mim! Estou perdido! Porque sou homem de lábios impuros, 

hábito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o SENHOR 

dos Exércitos! (Isaías 6.5) 

a) Devemos confessar 

Ao som da voz dos serafins, as portas do templo tremeram. O material inerte do 

batente da porta teve o bom senso de se deixar estremecer pela presença de Deus. 

Mas não eram apenas as portas que tremiam. O que mais tremia era o corpo de 

Isaías. Quando viu ao Deus vivo, ele clamou: “Ai de mim!”. 

O clamor de Isaías soa estranho ao ouvido moderno. É raro ouvirmos alguém usar a 

expressão “ai” hoje em dia. Já que essa expressão é antiga e arcaica, alguns 

tradutores modernos preferiram substituí-la por outra expressão. Esse é um erro sério. 

A expressão “ai” é um termo bíblico crucial que não podemos nos dar o luxo de 

ignorar. 

A força total da exclamação de Isaías deve ser vista no contexto de um tipo especial 

de discurso encontrado na Bíblia. Quando os profetas pronunciavam suas 

mensagens, a forma mais comum era o oráculo. Oráculos eram pronunciamentos 

de Deus, que podiam ser boas ou más notícias. Os oráculos positivos começavam 

com a palavra “bem-aventurado”. Jesus usou essa  fórmula nas Bem-aventuranças. 

Seus ouvintes compreendiam que ele usava a fórmula do profeta. Esses oráculos 

traziam boas novas. 

Jesus também usou a forma negativa do oráculo. Enquanto denunciava os fariseus, 

ele pronunciou o julgamento de Deus sobre suas cabeças. Na boca do profeta, o 

“ai” é um anuncio de condenação. 

O uso de Isaías do “ai” foi extraordinário. Quando viu o Senhor, ele pronunciou o 

julgamento de Deus sobre si mesmo. “Ai de mim!”, ele clamou, invocando  a 

maldição de Deus sobre sua própria cabeça. Uma coisa é o profeta amaldiçoar 

alguém em nome de Deus; outra totalmente diferente é o profeta proclamar a 

maldição sobre si mesmo. 
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Imediatamente após a maldição de condenação, Isaías clamou: “Estou perdido”. 

Eu prefiro a tradução mais antiga, que diz: “Vou perecendo”. Perecer significa 

acabar-se. Um súbito vislumbre de um Deus santo, e toda a autoestima de Isaías foi 

abalada. Enquanto podia se comparar com outros mortais, ele era capaz de manter 

uma opinião elevada sobre seu próprio caráter. No instante que ele se mediu diante 

do padrão último, ele foi destruído – moralmente e espiritualmente aniquilado. A 

súbita consciência de ruína estava ligada à boca de Isaías. Ele clamou: “sou homem 

de lábios impuros”. Poderíamos ter esperado que ele dissesse “sou homem de 

hábitos impuros” ou “sou homem de pensamentos impuros”. Em vez disso, ele 

chamou a atenção imediatamente para a sua boca. De fato, disse: “Tenho uma 

boca suja”. Por que essa ênfase na boca? 

Talvez uma pista para a atitude de Isaías possa ser encontrada nas palavras de Jesus, 

quando afirmou que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o 

que sai. Ou poderíamos examinar o discurso de  Tiago, irmão de Jesus, o qual 

escreveu que a língua “é mal incontido, carregado de veneno mortífero” (Tiago 3.8). 

Esta foi a percepção de Isaías. Ele reconheceu que não estava só em seu dilema 

quando exclamou: “sou homem de lábios impuros, hábito no meio de um povo de 

impuros lábios” (Isaías 6.5). Ele entendeu que toda a nação estava infectada de 

pessoas de boca suja. Instantaneamente, Isaías teve uma compreensão nova e 

radical do pecado. Viu como este contaminava a si mesmo e a todos. Devemos ter 

essa mesma consciência diante de um Deus Santo. Devemos ter essa mesma 

consciência diante dos nossos irmãos. Devemos confessar os nossos pecados na 

certeza de que Eles serão perdoados!  

b) Somos perdoados 

Isaías explicou o ocorrido desta forma: “meus olhos viram o Rei, o SENHOR dos 

Exércitos! ” (Isaías 6.5). Ele viu a santidade de Deus. Pela primeira vez em sua vida, 

Isaías realmente entendeu quem Deus era. No mesmo instante, também entendeu, 

pela primeira vez, quem ele realmente era. 

Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara 

do altar com um tenaz; com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou 

os teus lábios; a tua iniquidade foi tirada, e perdoado, o teu pecado. (Isaías 6.6-7) 
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Mas o santo Deus é também um Deus de graça. Ele se recusou permitir que seu servo 

continuasse sem conforto. Tomou medidas imediatas para limpar aquele homem e 

restaurar a sua alma. Comandou um dos serafins para entrar em ação. A criatura 

angélica se moveu rapidamente, voando para o altar com um tenaz. Do fogo 

ardente, o serafim tomou uma brasa viva, tão quente que nem o anjo poderia tocá-

la, e voou até Isaías. O serafim pressionou a brasa nos lábios do profeta e os queimou. 

O forte cheiro da carne queimada encheu as narinas de Isaías, mas tal sensação foi 

entorpecida pela dor excruciante. Essa foi uma misericórdia severa, um doloroso ato 

de purificação. A ferida de Isaías foi cauterizada, a sujeira em sua boca, queimada. 

Ele fora refinado pelo fogo sagrado. 

Neste ato divino de purificação, Isaías experimentou um perdão que foi além 

da purificação dos seus lábios. Ele foi totalmente purificado, completamente 

perdoado, mas não sem a terrível dor do arrependimento. Foi além da graça barata 

e de um leviano “sinto muito”. Ele estava enlutado pelo seu pecado, tomado por 

tristeza moral, e Deus enviou um anjo para curá-lo. Seu pecado foi retirado. Sua 

carne queimada por um breve segundo trouxe uma cura que se estenderia até a 

eternidade. Em um momento, o profeta desintegrado estava inteiro novamente. Sua 

boca havia sido purgada. Ele estava limpo. 

IV. DEUS FALA NA PREGAÇÃO E NA BENÇÃO SOMOS ENVIADOS_____________________ 

Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por 

nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. (Isaías 6.8) 

A visão de Isaías toma então uma nova dimensão. Até este ponto, ele havia visto a 

glória de Deus, ouvido a canção dos serafins e sentido a brasa viva em seus lábios. 

Agora, pela primeira vez, ele ouve a voz de Deus. De repente, os anjos ficaram em 

silêncio e a voz ressoou pelo templo; a voz que a Bíblia descreve em outros lugares 

como o som de muitas águas. 

Há um padrão aqui, o qual se repete pela história. Deus aparece; as pessoas 

estremecem em terror. Deus perdoa e cura; Deus envia. Quando Deus perguntou “a 

quem enviarei?” (Este é o sermão de todo domingo, Deus traz suas verdades na 

exposição da sua Santa Palavra e pergunta: “quem viverá essa verdade, quem 

testemunhará minhas Palavras? ”), Isaías compreendeu o peso de tais palavras. Ser 

“enviado” é ser um emissário de Deus. Repare na resposta de Isaías: “eis-me aqui, 

envia-me a mim”. Isaías não estava apenas indicando sua localização. Com essa 
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resposta, Isaías estava dando um passo à frente como voluntário. Sua resposta foi: 

“Eu irei. Não procure mais. Envia-me.” Aqui a Igreja dispersa.  

V. CONCLUSÃO__________________________________________________________________ 

Vale ressaltar que nos versículos seguintes Deus adverte a Isaías de que Ele pregaria 

a um povo que não ouviria, que não o aceitaria e que não o receberia. Assim é em 

nossos tempos. Independente disso, deveríamos obedecer como fez Isaías. Os que 

negam essas verdades negam ao próprio Senhor da Verdade! Parece difícil a tarefa 

de testemunhar diante de pessoas endurecidas mas testemunhamos para a glória 

de Deus. Aqui a Igreja mais uma vez convida! 

VI. APLICAÇÃO__________________________________________________________________ 

1. Devemos entender que Deus proporcionou nas Escrituras um episódio legítimo 

de culto afim de observamos e cultuarmos ao Senhor de forma autêntica.  

2. Devemos compreender também que mesmo em tempos de calamidade (O 

ano da morte do Rei Uzias), Deus permanece reinando.  

3. Deus é mais que Santo! Ele é Santo, Santo, Santo. Não podemos perder de 

vista que é a esse Deus que cultuamos todos os dias em nossas vidas e em 

nossas reuniões públicas. 

4. O conteúdo do nosso louvor e de nossas orações deve ser a santidade de 

Deus, a glória de Deus, os atributos de Deus. 

5. O culto é o ambiente adequada para confessarmos os pecados diante de um 

Deus tão Santo. 

6. No culto, o  Deus Santo perdoa os pecados daqueles que reconhecem e 

confessam suas iniquidades. 

7. Na reunião pública podemos ouvir a Palavra pregada de Deus! Ele nos ensina 

por meio do pastor e pergunta ao final “a quem enviarei?”  

8. Nossa resposta as verdades expostas na Escritura, assim como essa lição, deve 

ser: “eis-me aqui!” Mesmo em um mundo caído, onde eu não serei notado por 

essas verdades, desejo vive-las para a glória de Deus.  

 


