
O que aconteceu, 
Zequinha? 

Resolveu ficar 
caladão agora?

Caio, se ele está 
quieto, deve ter 

motivo, né?!

E tenho mesmo, 
Aninha! Hoje, fui

convidado para ser 
o novo capitão do time na 

escola! Mas não sei 
se consigo ser 
um bom líder! 
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Parabéns, 
Zequinha! Soube 
que você será o 

novo capitão 
do time!

Estou vendo 
ainda se vou aceitar essa 

tarefa, Binho! Tenho medo de 
dar errado! Só de pensar, 

eu sinto frio 
na barriga!

Ora, Zequinha, 
não fique inseguro! 
Lembre-se de que, 
quando Deus nos 
chama para uma 

obra, Ele nos dá a 
capacidade para 

realizá-la!



Uma história semelhante 
ocorreu com o profeta Isaías! 

Ele também ficou inseguro diante 
de uma grande responsabilidade! 

Eu vou contar para vocês o 
que o Senhor fez 

a respeito! 



Santo, Santo,
 Santo é o SENHOR dos 
Exércitos; toda a terra 

está cheia da
 sua glória!* 

Pouco tempo depois da morte do rei 
Uzias, Isaías viu, milagrosamente, o trono 
de Deus. Nessa visão, o Senhor estava 
sentado em um alto trono, e o Seu manto 
se estendia por todo o templo. Os serafins 
voavam de um lado para o outro, dizendo:

*ISAÍAS 6.3B



O louvor dos anjos foi tão alto que 
as portas tremeram, e todo o templo se 
encheu de fumaça. Diante da glória de 
Deus, Isaías ficou envergonhado, pois 
sabia que era um homem pecador e, por 
isso, não tinha condições de pregar a 
Palavra do Senhor. 

Ai de mim, que vou 
perecendo! Porque eu sou um 

homem de lábios impuros e habito 
no meio de um povo de impuros 

lábios; e os meus olhos 
viram o rei, o SENHOR 

dos Exércitos!*

*ISAÍAS 6.5B



O Senhor Deus, vendo que Isaías estava 
envergonhado, mandou um anjo ir até ele. O 
anjo tirou uma brasa acesa do altar e, com ela, 
tocou os lábios do profeta declarando: 

Eis que isto tocou
 os teus lábios; e a tua 

iniquidade foi tirada, 
e purificado o teu 

pecado!*

*ISAÍAS 6.7B



Eis-me aqui, 
envia-me a 

mim!*

Depois de purificado, Isaías ouviu a voz do 
Todo-Poderoso: A quem enviarei, e quem há de 
ir por nós? (Isaías 6.8b). Ele sentiu que estava 
pronto para assumir a tarefa ordenada por Deus 
e respondeu: 

*ISAIAS 6.8D



Daquele dia em diante, Isaías passou a pregar a 
Palavra para o seu povo. E, assim, ele foi um dos 
maiores profetas do Antigo Testamento. Suas 
mensagens ajudaram os judeus na fase final do 
cativeiro e em seu retorno à Terra Prometida. 



O profeta Isaías 
pensava que não era capaz 
de cumprir a difícil tarefa 

de pregar a Palavra, mas o 
Altíssimo o capacitou 
para essa magnífica 

obra! 

Viu, Zequinha! Deixe 
de ser inseguro, 

cara! Você será um 
grande capitão 

de equipe!



Ao longo da vida, 
somos chamados para desafios 

e oportunidades! Devemos 
sempre orar, pedindo a Deus que 

nos prepare para sermos 
bem-sucedidos!

 Viva o novo 
capitão!

Viva! 

Obrigado, 
Missionário! Agora estou 

superconfiante! Vou orar, pedindo 
ao Pai capacidade para ter 

sucesso como capitão da equipe 
de futebol! 


