
                      Estudo de Célula – Semana de 04 a 10/10/20  
 

SÉRIE – “Uma conversa com os profetas” 
 

Nas duas últimas semanas o nosso estudo teve como base a vida do profeta Ezequiel e de Jeremias e hoje 
olharemos os textos do profeta Isaías, ou profeta messiânico como é conhecido também. Isaías é conhecido 
como profeta do palácio, pois fazia parte da família real. Foi porta-voz de várias mensagens de impacto para 
seu tempo, mas também recebeu revelações sobre o “SERVO SOFREDOR”. Foi a voz que revelou a 
REDENÇÃO através de Cristo. 

 

3º ESTUDO: UMA VOZ DE REDENÇÃO - (Redenção = resgate, libertação, salvação através de Jesus). 
 

BASE BÍBLICA: “Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das 
nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados.” 
Isaías 53.5  
 

OBJETIVO: Levar os participantes a compreenderem que os processos fazem parte do crescimento, e a 
valorizarem cada fase que os capacitará para cumprirem a missão de anunciar a salvação que há em Jesus. 
 
 

COMPARTILHAMENTO: 

Em Isaías 53 temos a construção do texto profético cheio de detalhes e apontamentos sobre a obra de 
redenção de Jesus, enquanto recebemos princípios valiosos para nossa vida. Isaías ilustra o contexto de uma 
realidade que iria se manifestar somente 700 anos mais tarde. E quando apresenta a mensagem de 
redenção, ele faz questão de não esconder que mesmo sendo Deus, Jesus precisou encarar todos os 
processos como homem.    
 

1- ASSIM COMO JESUS, PARA REALIZARMOS NOSSA MISSÃO E VIVERMOS O PROPÓSITO QUE O PAI 
TEM PARA NÓS, PRECISAMOS NOS SUBMETER AOS PROCESSOS. DIANTE DISSO, QUAIS 
ATITUDES DEVEMOS TER DIANTE DOS PROCESSOS EM NOSSA VIDA? 
 Para vivermos os processos de uma forma saudável e estarmos preparados para a nossa missão aqui, é  
necessário:  
 

 VALORIZAR OS PROCESSOS – ISAÍAS 53.2 “Ele cresceu diante dele como um broto...” Cristo poderia 
ser apresentado por Isaías como uma grande e poderosa árvore, mas preferiu ser descrito como uma 
semente plantada. A primeira descrição que temos dEle é linda e diz: “Ele cresceu...” No ventre de Maria Ele 
crescia, com 12 anos no templo, Ele crescia. Ele crescia aprendendo com José uma profissão, Ele crescia 
andando por Belém, Jerusalém, e pela Galiléia lá estava Ele crescendo! “Jesus ia crescendo em sabedoria, 
estatura e graça diante de Deus e dos homens.” (Lucas 2:52). Não tem como pular processos e quanto 
mais rápido nós reconhecermos a importância de cada um deles, mais capacidade nós receberemos para 
crescer, germinar, romper o solo seco, ser apresentados como um broto, depois um tronco, ramos, flores e 
então manifestarmos frutos. 
 

 DESENVOLVER NOSSAS RAÍZES – ISAÍAS 53.2 “...e como uma raiz saída de uma terra seca...” O 
cenário profético que Isaías constrói para ilustrar o ministério de Jesus não aponta somente o crescimento 
aparente , mas deixa claro que o desenvolvimento do broto que foi visto rasgando o solo  estava ligado  à 
raízes fortes , que foram capazes  de se desenvolverem em uma terra desfavorável e seca. Não é suficiente 
ser visto crescendo, é preciso desenvolver nossas raízes! As raízes nem sempre ganham destaque na 
realidade visível aos olhos, mas são elas que garantem nutrientes para o nosso crescimento, segurança em 
tempos de tempestade, e fortaleza em tempos de adversidades. Precisamos desenvolver raízes sobre os 
fundamentos imutáveis da Palavra de Deus, em nosso relacionamento com Deus e com a nossa família 
espiritual, pois isso permitirá que nós recebamos nutrientes para rompermos mesmo nos solos mais secos.  

 

 VIVER O PODER DA REDENÇÃO EM CRISTO TODOS OS DIAS – ISAÍAS 53.5 “Mas Ele foi 
transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades: o 
castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.” A mais poderosa 
verdade anunciada por Isaías e estabelecida na cruz é a certeza de que o sacrifício de Jesus é suficiente! 
Não precisamos mais viver condenados, aprisionados em nossa desesperança, em uma vida sem alegria. As 
nossas transgressões transpassaram Jesus, nossas iniquidades o esmagaram, nosso castigo produziu sobre 
Ele feridas, mas foi através destas feridas que nós fomos curados! Ele definitivamente morreu a nossa morte 
para que hoje vivêssemos a Sua Vida.  
 

2- OLHANDO PARA SUA VIDA, COMO AS PESSOAS A SUA VOLTA TE RECONHECEM? QUAL A 
MENSAGEM QUE A SUA VIDA CARREGA? 
Deus nos deu o Ministério da Reconciliação, assim como Jesus, desenvolvamos nossas raízes de intimidade 
com Deus para cumprirmos com amor nossa missão. 
 
 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: “Depois do sofrimento dos processos, existe luz e satisfação. Vale a pena 
nos submetermos aos processos de crescimento e nos tornarmos uma voz de redenção, anunciando para os 
perdidos que somente através da fé em Jesus há salvação.” 


