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In t r o d u ç ã o  a  Isaías

O  S e n h o r  é s a l v a ç ã o

Certa vez, pediram a Sir Winston Churchill 
que citasse as qualificações necessárias 

para se ter sucesso na política, ao que ele 
respondeu: "Ter a capacidade de prever o 
que acontecerá amanhã, na próxima sema
na, no próximo mês e no próximo ano. Além 
disso, ter a capacidade de explicar por que 
não aconteceu conforme o previsto".

Considerando que os profetas do Senhor 
estavam sempre corretos, não precisariam 
explicar erro algum. "Sabe que, quando esse 
profeta falar em nome do S e n h o r , e a pala
vra dele se não cumprir, nem suceder, como 
profetizou", escreveu Moisés, "esta é a pa
lavra que o S e n h o r  não disse" (Dt 18:22). "À 
lei e ao testemunho!", escreveu Isaías. "Se 
eles não falarem desta maneira, jamais verão 
a alva" (8:20). Isaías era um homem que pos
suía a luz de Deus e que não teve medo de 
deixá-la brilhar.

Antes de examinarmos os textos das pro
fecias de Isaías, vamos conhecer um pouco 
do contexto de seu livro para entender me
lhor esse homem e seu tempo.

1 . O  HOMEM
O  nome Isaías significa "salvação do Se
nhor", e salvação (livramento) é o tema 
central de seu livro. O  profeta escreveu so
bre cinco atos de livramento que Deus rea
lizaria: 1) de Judá dos invasores assírios 
(36 -  37); 2) de Judá do cative iro  da 
Babilônia (40); 3) dos judeus da diáspora 
entre os gentios (11 -  12); 4) dos peca
dores do julgamento (53); e 5) livramento 
final da criação do cativeiro do pecado, 
qu and o  o reino for e sta b e le c id o  (60; 
66:1 7ss).

Havia outros judeus chamados Isaías, de 
modo que o profeta identificou-se sete ve
zes como "filho de Amoz", que não deve 
ser confundido com "Amós" (ver 1:1; 2:1; 
13:1; 20:2; 37:2, 21; 38:1). Isaías era casa
do, e sua esposa foi chamada de "a profetisa" 
(8:3) por ser casada com o profeta ou por
que também possuía o dom de profetizar. 
Teve dois filhos cujos nomes apresentavam 
significados proféticos: Sear-Jasube ("Um- 
Resto-Volverá" Is 7:3) e Maer-Salal-Hás-Baz 
("Rápido-Despojo-Presa-Segura" Is 8:1-4,18). 
O s dois nomes referem-se ao julgamento e 
à restauração das nações, dois temas impor
tantes nas profecias de Isaías.

Isaías foi chamado para o ministério "no 
ano da morte do rei Uzias" (Is 6:1), em 739 
a.C. Seu ministério se estendeu aos reina
dos de Jotão, Acaz e Ezequias, sendo que 
este último faleceu em 686 a.C. D iz a tradi
ção que Manassés, sucessor do rei Ezequias, 
matou Isaías ordenando que o profeta fosse 
serrado ao meio (Hb 11:37), o que não se 
encontra registrado nas Escrituras.

Que tipo de homem era o profeta Isaías? 
Ao ler suas profecias, descobrimos que ele 
era muito próximo de Deus. Viu o Filho de 
Deus e a sua glória (Is 6; Jo 12:41), ouviu a 
mensagem do Senhor e procurou conduzir 
seu país de volta ao Senhor antes que fosse 
tarde demais.

Era um homem que amava sua nação. 
A  expressão "meu povo" é usada pelo me
nos vinte e sete vezes em seu livro. Era um 
patriota, com um amor verdadeiro por seu 
povo, suplicando a Judá que voltasse para 
Deus e advertindo os reis quando suas po
líticas externas eram contrárias à vontade 
do Senhor. O  líder político norte-america
no, Adiai Stevenson, assim definiu patrio
tismo: "não uma breve e frenética explosão 
de emoções, mas uma tranqüila e contínua 
dedicação de vida". Stevenson não estava 
pensando em Isaías quando disse isso, mas 
suas palavras descrevem perfeitamente o 
profeta e seu trabalho.

O  profeta também odiava o pecado e a 
falsa religião. Seu nome favorito para Deus 
era "o Santo de Israel", designação que usou 
vinte e cinco vezes em seu livro. (Esse nome
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só é encontrado mais seis vezes no restante 
do Antigo Testamento.) Olhou para a mul
tidão reunida no templo e gritou: "abando
naram o S e n h o r , blasfemaram do Santo de 
Israel, voltaram para trás" (Is 1:4). Analisou 
os valores políticos dos líderes e disse: "Ai 
dos que descem ao Egito em busca de so
corro [...] mas não atentam para o Santo de 
Israel, nem buscam ao S e n h o r ". (Is 31:1). 
Jeová era santo, mas a nação era pecadora, 
e Isaías chamou o povo ao arrependimento.

Isaías certamente foi um homem cora
joso. Sem medo de denunciar reis e religio
sos e sem vacilar diante da opinião pública 
contrária, anunciou com ousadia a Palavra 
de Deus. Durante três anos, usou apenas 
uma tanga, a fim de dramatizar a vitória da 
Assíria sobre o Egito (Is 20). Ao fazê-lo, es
perava atrair a atenção de seu povo, que 
se encontrava cego para o perigo que o 
país corria.

Isaías demonstrou aptidão para comuni
car a verdade de Deus. Sem se contentar 
apenas em declarar fatos, o profeta envolvia 
os ouvintes com uma linguagem impressio
nante, procurando despertar a consciência 
de uma gente cega e surda para as verdades 
espirituais (Is 6:9, 10). Comparou seu povo 
com um corpo doente (1:5, 6), uma prosti
tuta (v. 21), uma vinha brava (Is 5), uma bre
cha em um muro alto (30:13) e uma mulher 
em trabalho de parto (66:8). A Assíria, o ini
migo, viria como uma inundação (8:7, 8), 
um enxame de abelhas (7:18), um leão (5:29) 
e um machado (10:1 5). Com o nosso Senhor 
Jesus Cristo, Isaías sabia instigar a imagina
ção de seus ouvintes para, dessa forma, des
pertar seu interesse e melhor ensinar-lhes as 
verdades divinas (Mt 13:10-17).

2. Os REIS

Isaías profetizou nos dias de "Uzias, Jotão, 
Acaz e Ezequias, reis de Judá" (Is 1:1). A 
nação tinha se dividido depois da morte de 
Salomão (1 Rs 12), porém o sacerdócio e o 
trono de Davi ficaram com Judá. As dez tri
bos do Norte formaram o reino de Israel 
(Efraim), tendo Samaria como capital, ao 
passo que Benjamim e Judá uniram-se para 
formar o reino de Judá, tendo como capital

a cidade de Jerusalém. Apesar de Isaías ter 
predito a queda de Israel para a Assíria (Is 
28), o que ocorreu em 722 a.C., seu princi
pal enfoque foi sobre Judá e Jerusalém (Is 
1 :1 ).

Uzias também é chamado de Azarias. 
Aos dezesseis anos, tornou-se co-regente 
com seu pai, Amazias, e reinou por cinqüen
ta e dois anos (792-740 a.C.). Quando seu 
pai foi assassinado em 767 a.C., Uzias tor
nou-se o único soberano e conduziu a na
ção a seus melhores dias desde Davi e 
Salomão (2 Rs 14:17-22; 15:1-7; 2 Cr 26:1- 
15). "Mas, havendo-se já fortificado, exaltou- 
se o seu coração para a sua própria ruína" 
(2 Cr 26:16). Uzias tentou se intrometer no 
ministério sacerdotal no templo, e Deus o 
julgou ferindo-o com lepra. Foi no ano da 
morte de Uzias que Isaías foi chamado para 
o ministério (Is 6:1).

Jotão tornou-se co-regente depois que 
seu pai foi acometido de lepra e mostrou 
ser um bom rei (2 Rs 15:32-38; 2 Cr 27). 
Governou por dezesseis anos, e foi durante 
esse tempo que o império assírio começou 
a surgir como uma nova e ameaçadora po
tência. Durante os últimos doze anos do 
reinado de Jotão, seu filho, Acaz, foi co-re- 
gente, mas Acaz não foi um dos bons reis 
de Judá.

Acaz fez alianças políticas que acabaram 
amarrando Judá à Assíria (2 Rs 16; 2 Cr 28). 
O  reino de Judá sofria ameaças constantes 
do Egito, ao sul, e da Síria e Israel, ao norte, 
e A caz dependia de uma aliança com a 
Assíria para se defender. Isaías advertiu Acaz 
que suas alianças com os gentios pagãos 
não iriam funcionar e encorajou o rei a con
fiar somente no Senhor (Is 7).

Ezequias reinou vinte e nove anos e foi 
um dos grandes reis de Judá (2 Rs 18 -  20;
2 Cr 29 -  32). Não apenas fortaleceu a ci
dade de Jerusalém e a nação de Judá, como 
também liderou seu povo de volta a Deus. 
Construiu o famoso sistema de fornecimento 
de água que existe até hoje em Jerusalém.

O  ministério de Isaías estendeu-se por 
um período de cinqüenta anos, de 739 a.C. 
(ano da morte de Uzias) até 686 a.C. (ano 
da morte de Ezequias), e provavelmente se
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estendeu também aos primeiros anos do 
reinado de Manassés. Foi uma época difícil, 
de conturbações internacionais, em que 
potências sucessivas ameaçaram a nação de 
Judá. Porém, os maiores perigos para a na
ção não eram externos, mas sim internos. 
Apesar da liderança piedosa do rei Ezequias, 
Judá não teve outros reis tementes a Deus. 
Um por um, todos os sucessores de Ezequias 
conduziram a nação a uma decadência po
lítica e espiritual, culminando com o cativei
ro na Babilônia.

Nas palavras do comentarista britânico 
G. Campbell Morgan: "Toda a história do 
profeta isaías, conforme nos é revelada nes
te único livro, é de um homem que falou 
para uma geração indiferente ou para uma 
geração que, se atenciosa, zombou dele e 
recusou-se a obedecer à sua mensagem, até 
que, com o período profético chegando ao 
final, ele perguntou angustiado: 'Quem creu 
em nossa pregação? E a quem foi revelado
0 braço do S e n h o r ?'" (Westminster Pulpit, v.
10, p. 10).

3. A  MENSAGEM

Isaías começa seu livro com uma série de 
sermões condenando o pecado: os pecados 
pessoais do povo (caps. 1 -  6) e os nacionais 
dos líderes (caps. 7 -  12). Nessas mensa
gens, adverte sobre o julgamento e suplica 
pelo arrependimento. O s profetas Amós e 
Oséias pregavam mensagens semelhantes 
ao povo do reino do Norte, avisando-o de 
que seu tempo estava se esgotando.

No entanto, as nações gentias ao redor 
de Judá e de Israel não eram inocentes! Nos 
capítulos 13 -  23, Isaías condenou essas 
nações por seus pecados e preveniu-as do 
julgamento divino. Israel e Judá pecaram 
contra a lei de Deus e eram ainda mais cul
padas que seus vizinhos, mas as nações gen
tias não escapariam da ira do Senhor. Pelo 
modo como se comportaram, essas nações 
pecaram contra a consciência (Rm 2:1-16) 
e contra a decência humana. O  profeta 
Amós estava pregando a mesma mensagem 
no reino do Norte, mas condenou os gen
tios primeiro, depois exortou os judeus (Am
1 - 2 ).

Ao estudar o Livro de Isaías, você verá 
que o profeta intercala mensagens de espe
rança com palavras de julgamento. Mesmo 
enquanto declara sua ira, Deus se lembra 
de sua misericórdia (Hc 3:2) e assegura a 
seu povo que ele tem "pensamentos de paz 
e não de mal" (Jr 29:11). Isaías 24 -  27 é 
dedicado às "canções de esperança" que 
descrevem a glória do reino futuro. Isaías vê 
o dia em que os dois reinos -  Israel e Judá -  
retornarão a sua terra, serão reunidos e 
redimidos e desfrutarão as bênçãos do rei
no prometido.

O s capítulos 28 -  35 concentram-se na 
invasão iminente da Assíria em Israel e Judá. 
Israel seria destruído e as dez tribos acaba
riam assimiladas pelo império assírio. (Essa 
é a origem dos samaritanos, mestiços de ju
deus e gentios.) Judá seria invadido e devas
tado, mas Jerusalém seria liberta pelo Senhor.

Nesse ponto de seu livro, Isaías passa 
da profecia à história e concentra-se em dois 
acontecimentos-chave que ocorreram duran
te o reinado de Ezequias: o livramento mira
culoso de Jerusalém das mãos dos assírios 
(caps. 36 -  37) e a cooperação tola de Eze
quias com os babilônios (caps. 38 -  39). Essa 
passagem constitui uma transição da ênfase 
sobre a Assíria para a ênfase sobre a Babi
lônia, pois os últimos 27 capítulos voltam-se 
para o retorno do remanescente judeu do 
cativeiro na Babilônia.

O s rabinos judeus chamam Isaías 40 -  
66 muito apropriadam ente de "Livro da 
Consolação". Dirigido originalmente aos ju
deus exilados e desencorajados que volta
vam para uma terra empobrecida e para um 
templo arruinado, esses capítulos trouxeram 
conforto e esperança ao povo de Deus em 
todas as épocas e em diversas situações di
fíceis. A palavra hebraica traduzida por "con
solar" também significa "arrepender". Deus 
não traz consolo para pessoas rebeldes, mas 
sim para pessoas arrependidas.

A organização dos capítulos 40 -  66 não 
é acidental. "O  Livro da Consolação" é divi
dido em três seções, sendo que cada uma 
se concentra numa das pessoas da Trindade 
e num atributo divino diferente. O s capítulos 
40 -  48 exaltam a grandeza de Deus, o Pai;
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os capítulos 49 -  57 referem-se à graça de 
Deus, o Filho, o Servo Sofredor de Deus, e 
os capítulos 58 -  66 falam da glória do rei
no vindouro, quando o Espírito será derra
mado sobre o povo de Deus. Observe as 
referências ao Espírito em Isaías 59:19 e 21; 
61:1 e 63:10, 11, 14.

O  termo "servo" é uma das palavras-cha- 
ve nessa parte do Livro de Isaías. E usada 
vinte e duas vezes, referindo-se principalmen
te à nação de Israel (ls 41:8, 9; 43:10); a 
Ciro, rei da Pérsia, a quem Deus levantou 
para ajudar Israel a restaurar sua nação e 
seu templo (Is 44:28; 45:1; ver Ed 1:1); e a 
jesus Cristo, o Filho de Deus (Is 42:1, 19; 
52:13; 53:11), o Servo Sofredor que morreu 
pelos pecados do mundo. Enquanto a Assíria 
e o Egito disputaram o primeiro plano nos 
capítulos 1 -  39, nos capítulos 40 -  66 a 
atenção do profeta volta-se para a Pérsia.

Resumindo, Isaías tinha um alerta urgen
te para Israel e Judá: a Assíria estava a cami
nho e seria usada por Deus para castigar os 
dois reinos por seus pecados. Em algumas 
ocasiões, Isaías usa essa invasão para retra
tar o "Dia do S e n h o r ", aquele dia vindouro 
quando o mundo inteiro provará da fúria do 
Senhor. O s profetas usavam, com freqüên
cia, circunstâncias imediatas para ilustrar 
acontecimentos futuros.

Isaías tinha uma promessa para Judá: 
Deus livraria Jerusalém de seus inimigos por 
amor ao trono de Davi. Havia também uma 
palavra de esperança para os futuros judeus 
exilados na Babilônia: Deus iria resgatá-los 
e ajudá-los a restaurar sua nação e seu tem
plo. Porém, a mensagem mais importante 
de Isaías é sua palavra de salvação, anun
ciando a vinda do Messias, o Servo do Se
nhor, aquele que morreria pelos pecadores 
e um dia voltaria à Terra para estabelecer 
seu reino glorioso.

4 . O  M e s s ia s

Isaías foi muito mais que um profeta, foi um 
evangelista que apresentou Jesus Cristo e as 
boas novas do evangelho. A "canção do 
Servo" que Isaías escreveu sobre Jesus (Is 
52:13 -  53:12) é citada ou aludida quase 
quarenta vezes no Novo Testamento.

O  profeta escreveu sobre o nascimento 
de Cristo (Is 7:14; 9:6; Mt 1:18-25); o minis
tério de João Batista (Is 40:1-6; Mt 3:1 ss.); a 
unção de Cristo pelo Espírito (Is 61:1, 2; Lc 
4:17-19); a rejeição do Messias por sua na
ção (Is 6:9-11; Jo 12:38ss.); Cristo, a "pedra 
de tropeço" (Is 8:14; 28:16; Rm 9:32, 33; 
10:11; 1 Pe 2:6); o ministério de Cristo aos 
gentios (Is 49:6; Lc 2:32; At 13:47); o sofri
mento e morte do Salvador (Is 52:13 -  53:12; 
At 3:13; 8:32, 33; 1 Pe 2:21-25); sua ressur
reição (Is 55:3; At 13:34); e sua volta para 
governar como Rei (Is 9:6, 7; 11:1 ss; 59:20, 
21; 63:1-3; Rm 11:26, 27; Ap 19:13-15). Há 
muitas outras referências ao Messias em 
Isaías, e iremos observá-las ao longo do es
tudo deste livro.

É essa ênfase sobre a redenção que tor
na a mensagem de Isaías relevante para o 
mundo todo. Apesar de ser verdade que 
ele ministrou à minúscula nação de Judá e 
escreveu sobre nações e impérios que, em 
sua maior parte, já não existem mais no 
cenário mundial, seu enfoque foi sobre o 
piano de Deus para a salvação de todo o 
mundo. Isaías viu a grandeza de Deus e a 
enorme abrangência do plano divino de 
salvação para judeus e gentios. Foi um pa
triota, mas não um fanático; transcendeu 
sua nação e viu a obra que Deus, em sua 
graça, realizaria entre as nações gentias do 
mundo.

Tenho a impressão de que o Livro de 
Isaías era um dos prediletos do apóstolo 
Paulo, pois faz citações ou alusões a ele 
pelo menos dezoito vezes em suas epísto
las e no mínimo em três de suas mensa
gens (At 13:34, 47; 1 7:24-29; 28:26-28). 
Esse interesse em Isaías pode ter origem 
no fato de que Jesus citou Isaías 42:7, 16 
quando falou com Paulo na estrada de Da
masco (At 26:16-18). Ao encorajar Paulo 
durante seu m inistério aos coríntios (At
1 8:9, 10), o Senhor referiu-se a Isaías 41:10 
e 43:5. O  chamado de Paulo para evan- 
gelizar os gentios foi confirmado por Isaías 
49:6. Com o o profeta Isaías, o apóstolo viu 
a enorme abrangência do plano de Deus 
tanto para judeus quanto para gentios e, 
assim como Isaías, exaltou Jesus Cristo, o
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Salvador do mundo. Em suas epístolas, Pau
lo se refere a Isaías 53 em cinco ocasiões.

Ao estudar Isaías e descobrir o plano 
profético de Deus para as nações do mun
do, não deixe de observar sua ênfase na 
mensagem pessoal sobre o perdão de Deus. 
"Ainda que os vossos pecados sejam como 
a escarlata, eles se tornarão brancos como 
a neve" (Is 1:18). "Desfaço as tuas transgres
sões como a névoa e os teus pecados, como 
a nuvem" (Is 44:22). "Eu, eu mesmo, sou o 
que apago as tuas transgressões por amor 
de mim e dos teus pecados não me lem
bro" (Is 43:25).

Com o é possível "o Santo de Israel", um 
Deus justo e correto, perdoar nossos peca
dos e esquecê-los?

"Mas ele [Jesus] foi traspassado pelas 
nossas transgressões e moído pelas nossas 
iniqüidades; o castigo que nos traz a paz

estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fo
mos sarados" (Is 53:5).

Com  base nessa verdade, Pedro de
clarou: "Dele [Jesus] todos os profetas dão 
testemunho de que, por meio de seu nome, 
todo aquele que nele crê recebe remissão 
de pecados" (At 10:43).

Isaías nos pergunta: "Quem  creu em 
nossa pregação?" (Is 53:1) e nos adverte: "Se 
o não crerdes, certamente, não permane- 
cereis" (Is 7:9).

Se você ainda não creu no Senhor Jesus 
Cristo e ainda não o recebeu em sua vida, 
faça-o agora. "Olhai para mim e sede salvos, 
vós, todos os limites da terra; porque eu sou 
Deus, e não há outro" (Is 45:22).

"E não há salvação em nenhum outro; 
porque abaixo do céu não existe nenhum 
outro nome, dado entre os homens, pelo 
qual importa que sejamos salvos" (At 4:12).
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P r o c u r a -se um  P rofeta

Isaías 1 -  6

A primeira coisa que você precisa saber 
sobre os profetas é que o ministério 

deles concentra-se tanto no presente como 
no futuro. Eles "proclamam" a Palavra de 
Deus e também "prenunciam" as obras do 
Senhor. O s verdadeiros profetas são como 
bons médicos: diagnosticam o caso, recei
tam um tratamento e avisam o paciente 
do que acontecerá se a prescrição for ig
norada (ver Jr 6:14 e 8:11). Q uando os 
profetas proclamam uma visão do futuro, 
fazem-no para incentivar as pessoas a obe
decer a Deus no presente. Pedro declarou 
esse princípio quando escreveu: "Visto que 
todas essas coisas hão de ser assim desfei
tas, deveis ser tais como os que vivem em 
santo proced im en to  e p iedade" (2 Pe 
3:11).

Ao contrário de Jeremias e de Ezequiel, 
Isaías não começou seu livro com um relato 
sobre seu chamado para o ministério, pois 
ele o faz no capítulo 6. Em vez disso, come
çou examinando cuidadosamente a situação 
de Judá naquele momento e com um apelo 
vigoroso para que o povo de Deus voltasse 
para o Senhor. Ao ler sua análise, observe 
como ela se assemelha à nossa atual situa
ção no mundo ocidental.

1. A  VISÃO de Isaías ( Is  1 :1 -31 )
Este capítulo descreve uma cena em um tri
bunal. Deus convocou o tribunal e decla
rou as acusações (vv. 2-4). Apresentou seu 
caso e declarou a nação culpada (vv. 5-15), 
mas ofereceu aos acusados a oportunidade 
de se arrependerem e de serem perdoados 
(vv. 16-31). De que maneira Deus descre
veu seu povo pecador?

Eram filhos rebeldes (vv. 2-4), menos de
dicados ao Senhor do que animais a seus 
donos! O  termo "revoltados" transmite a 
idéia de uma quebra de contrato. No mon
te Sinai, Israel havia firmado uma aliança 
solene com Jeová (Êx 19 -  20), mas quebra
ram esse contrato por sua incredulidade e 
idolatria. Não deram o devido valor àquilo 
que Deus havia feito por eles, tampouco a 
suas bênçãos. Haviam abandonado o Se
nhor, regredido e se tornado corruptos e, 
assim, eram culpados e mereciam o juízo.

Do ponto de vista humano, a nação es
tava prosperando, mas do ponto de vista 
divino, o povo se parecia mais com uma ví
tima infeliz espancada da cabeça aos pés e 
deixada para morrer (Is 1:5, 6). As feridas 
haviam infeccionado e o corpo todo estava 
doente, mas ninguém tomava providência 
alguma para ajudar. O s falsos profetas e os 
sacerdotes hipócritas daqueles dias teriam 
discordado da "biópsia" feita por Isaías no 
"corpo nacional", mas o profeta sabia que 
seu diagnóstico estava certo. Apesar do oti
mismo dos líderes de Judá, o povo estava 
moral e espiritualmente doente, e o julga
mento era inevitável.

Nos versículos 7-9, Deus vê judá como 
um campo de batalha devastado, um deser
to que antes havia sido um jardim. Ao usar 
essa figura, é possível que Isaías estivesse se 
referindo à invasão de Senaqueribe, quan
do Judá foi devastada pelo exército assírio e 
somente Jerusalém foi poupada (Is 36 -  37). 
O  povo não permitia que Deus administras
se sua terra de acordo com suas leis, de 
modo que Deus entregou Judá aos estran
geiros e permitiu que seu povo sofresse (Dt 
28:1 5ss).

Que impacto humilhante o povo deve 
ter sentido quando ouviu Isaías comparar 
a cidade santa de Jerusalém com as cida
des perversas de Sodoma e Gomorra (Is 3:9; 
Gn 18 -  19)! E o que passou pela mente 
dos líderes quando Isaías disse que somen
te "um pequeno remanescente" sobrevive
ria? Afinal, Deus prometeu a Abraão que sua 
nação se multiplicaria como o pó da terra e 
como as estrelas do céu (Gn 13:16; 1 5:5). A 
doutrina do "remanescente" é importante
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na mensagem dos profetas (Is 6:13; 10:20- 
22; 11:11-13, 16; Jr 6:9; 23:3; 31:7; M q2:12; 
Z c  8:12). Paulo também se refere a ela (Rm 
9:27; 11:5). Apesar da apostasia do povo, 
um remanescente de crentes verdadeiros se
ria poupado para que a obra de Deus fosse 
realizada por meio do povo judeu.

O  mais revoltante é que esse povo re
belde também era religioso (Is 1:10-15). Os 
judeus adoravam no templo e ofereciam uma 
grande variedade de sacrifícios ao Senhor, 
mas seu coração estava longe de Deus e 
sua adoração era hipócrita. O s sacrifícios, 
por si sós, não eram suficientes para agra
dar ao Senhor, uma vez que, juntamente 
com a observação exterior, Deus requer 
obediência interior (1 Sm 15:22), um cora
ção contrito (SI 51:17) e uma vida piedosa 
(Mq 6:6-8). A  adoração de Judá ao Senhor 
era iniqüidade e não piedade, e Deus esta
va cansado dela! Em vez de levantar "mãos 
santas" em oração (1 Tm 2:8), as mãos do 
povo estavam manchadas de sangue por 
causa de seus muitos pecados (Is 59:3; Ez 
7:23).

Contudo, antes de julgarm os adora
dores de uma era passada, talvez devêsse
mos confessar os pecados da igreja que 
adora nos dias de hoje. De acordo com o 
pesquisador Ceorge Barna, 93%  dos lares 
nos Estados Unidos têm uma Bíblia e mais 
de 60%  das pessoas entrevistadas se dizem 
religiosas, mas seria impossível constatar 
essas estatísticas tomando por base o com
portamento dos norte-americanos. Existe 
uma igreja protestante para cada 550 adul
tos nos Estados Unidos, mas será que toda 
essa "religião" faz alguma diferença em 
nossa sociedade pecadora? A religião or
ganizada nãq teve efeito algum sobre as 
estatísticas de criminalidade e divórcios nem 
sobre as formas de "entretenimento" do 
cinema e da TV.

A maior parte das igrejas reserva 5%  de 
seu orçamento para a evangelização e 30% 
para construção e manutenção. Numa época 
em que os pobres e idosos estão suplican
do por ajuda, as igrejas norte-americanas 
gastam aproximadamente três bilhões de 
dólares por ano em novas construções. E

possível que isso seja necessário nos lugares 
em que as igrejas demonstram vitalidade e 
crescimento, mas com muita freqüência es
sas construções assemelham-se mais a "uma 
pedra de moinho pendurada no pescoço 
do que a uma pedra de demarcação ao lon
go da estrada", como diz Vance Havner. 
Pelo menos 62%  das pessoas entrevistadas 
por Barna disseram que a Igreja não era 
relevante para o mundo de hoje e que está 
perdendo influência sobre a sociedade. 
Talvez, assim como os adoradores no antigo 
templo judeu, estejamos apenas cumprin
do rituais. Isaías não se ateve ao diagnósti
co, mas também receitou o tratamento, pois 
desejava que Judá se tornasse um povo jus
to (Is 1:16-31). A palavra traduzida por 
"arrazoem os", no versículo 18, significa 
"decidir um caso no tribunal", mas em vez 
de anunciar um julgamento, o Juiz ofere
ceu perdão! Se eles se purificassem arre
pendendo-se e deixando o pecado (vv. 16, 
17; ver 2 Co 7:1), então Deus "limparia a 
ficha" do povo em resposta a sua fé (Is 
1:18). Deus tinha motivos de sobra para 
castigar seu povo pelos pecados que ha
viam cometido, mas, em sua graça e mise
ricórdia, ofereceu-lhes seu perdão.

Q uais eram alguns dos pecados que 
aquela nação precisava confessar e abando
nar? Isaías citou homicídio (v. 21), roubo, 
suborno, exploração dos indefesos (v. 23) e 
adoração a deuses pagãos (v. 29). Por cau
sa de sua idolatria, a esposa fiel tornou-se 
uma meretriz, e por suas práticas injustas, a 
prata pura transformou-se em escória. O  mais 
triste é que muitos adoradores no templo 
participavam dessas práticas perversas e, 
assim, encorajavam a decadência de sua 
nação. O s governantes mantinham uma fa
chada de religiosidade para encobrir seus 
crimes, e o povo era conivente.

O  que Deus faria se o povo não se arre
pendesse? Enviaria um julgamento abrasador 
que depuraria a escória e queimaria aque
les cuja rebeldia havia transformado em ini
migos do Senhor (vv. 24-31). Isaías encerra 
essa primeira mensagem com uma promes
sa de esperança de que, um dia, Jerusalém 
seria uma "cidade de justiça".
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2. A PROMESSA de Isaías (Is 2:1 -  4:6)
Três frases importantes resumem a segunda 
mensagem de Isaías e sua proclamação das 
obras futuras de Deus.

A Casa do S e n h o r  (2:1-5). O  profeta 
olhou adiante, para o tempo em que o reino 
justo de Deus seria estabelecido e o templo 
se tornaria o centro da adoração mundial 
ao Senhor. Na época de Isaías, os judeus 
estavam adotando os falsos deuses dos 
gentios, mas viria o dia em que os gentios 
deixariam seus ídolos e adorariam o Deus 
verdadeiro de Israel. As nações iriam depor 
suas armas e cessar as guerras. Essas pro
messas não devem ser "espiritualizadas" e 
aplicadas à Igreja, pois descrevem literalmen
te um reino justo e pacífico. O  templo ju
deu será reconstruído, e a Palavra de Deus 
sairá de jerusalém para governar todas as 
nações do mundo.

Diante da glória vindoura do templo de 
Deus, Isaías pediu ao povo: "andemos na 
luz do S e n h o r"  (v . 5). O s cristãos têm uma 
motivação semelhante ao esperar pela volta 
de Cristo para buscar sua Igreja (1 Jo 2:28 -  
3:3).

O D/a do S e n h o r  (2:6 -  3:26). Essa ex
pressão refere-se ao período em que Deus 
julgará as nações e purificará Israel em pre
paração para a vinda de seu Rei para reinar 
em jerusalém. O  Dia do S e n h o r é descrito 
por João (Ap 6 -  19), pelos profetas (Is 
13:6ss; Ez 30; Jl 1:15; 2:1 ss; Sf 1:7ss; Z c  
14:1 ss) e por Jesus Cristo (Mt 24; Mc 13; Lc 
21). Será um tempo de sofrimento terrível; o 
meio ambiente será destruído, e milhões de 
pessoas morrerão. (Observe a repetição das 
palavras "naquele dia": is 2:17, 20; 3:7, 18; 
4:1, 2.)

Para os profetas, "o Dia do S e n h o r " foi 
prenunciado por acontecimentos em seus 
próprios dias. No Livro de Isaías, a conquis
ta do reino do Norte pela Assíria e a invasão 
de Judá, bem como o cativeiro na Babilônia, 
retratam o "Dia do S e n h o r " vindouro.

(1) Por que Deus irá julgar seu povo? Por 
causa de sua idolatria, cobiça, orgulho e 
exploração dos mais fracos (Is 2:6-22). Em 
vez de se apegarem às verdades da Palavra 
de Deus, adotaram a "corrupção do Oriente"

(v. 6), como muitos que andam em busca 
de uma religião nos dias de hoje. O  cresci
mento de re ligiões orientais no mundo 
ocidental moderno é um fenômeno tanto 
assustador quanto desafiador. Mesmo pes
soas sem religião estão praticando formas 
de meditação e de relaxamento, seguindo 
técnicas que são ensinadas em cursos uni
versitários e seminários de. negócios.

A  prosperidade encheu os líderes de or
gulho e de ganância. Em vez de confiar no 
Senhor, confiaram em suas riquezas e arma
mentos, sem perceber que nenhuma dessas 
coisas os livraria do juízo vindouro. O s líde
res exploravam os pobres, esmagando-os 
como grãos no moinho (Is 3:13-15). Deus 
não permitiria que seu povo se tornasse or
gulhoso e autoconfiante, mas os humilharia 
e cortaria como árvores na floresta. " S ó  o 
S e n h o r  será exaltado naquele dia" (Is 2:11,
17) quando os homens tentarão escapar de 
sua ira e se darão conta da inutilidade de 
seus ídolos e das conseqüências de seus 
pecados (vv. 19-22).

(2) Com o Deus julgará seu povo? Tiran
do deles tudo em que estavam confiando, 
inclusive comida e água, líderes e soldados, 
juizes e profetas (Is 3:1-1 5). Toda a sua infra- 
estrutura se desintegraria irreparavelmente. 
Ninguém iria querer assumir cargos de res
ponsabilidade a não ser mulheres e crian
ças (numa sociedade predominantemente 
masculina como a de Judá, isso seria uma 
calamidade humilhante). O s líderes nacionais 
dos dias de Isaías estavam traçando um cur
so fora dos propósitos de Deus, o que aca
baria em tragédia, porém o remanescente 
fiel seria protegido pelo Senhor (vv. 10-12).

Depois de denunciar os líderes, Isaías 
voltou-se para as mulheres orgulhosas que 
lucravam com os crimes de seus maridos (Is 
3:16 -  4:1). O  profeta Amós transmitiu uma 
mensagem parecida às mulheres no reino 
do Norte (Am 4:1-3). Quando o juízo de 
Deus sobreviesse, a vida dessas mulheres 
mudaria completamente! Naquele dia, nin
guém prestaria atenção às roupas caras, 
jóias, perfumes e penteados que usavam. Elas 
seriam prisioneiras de guerra, amarradas, 
como gado indo para o matadouro. Tantos
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homens seriam mortos que não haveria 
maridos em número suficiente para todas 
as mulheres (Am 4:1)!

O  Senhor é longânimo ao observar quem 
explora os outros com perversidade, destru
indo a criação com seu egoísmo. Porém, virá 
o dia quando pecadores incrédulos serão 
castigados, e o povo de Deus compartilhará 
das glórias de seu reino. Você está pronto?

O  Renovo do S e n h o r  (4 :2 -6 ) .  O  profeta 
vai além do "Dia do S e n h o r"  e vê o  tempo 
em que o reino será estabelecido na Terra. 
"Renovo do S e n h o r"  é um título messiânico 
para Jesus Cristo, que veio como um "re
bento" da raiz aparentemente morta da di
nastia de Davi (Is 11:1; 53:2; ver Jr 23:5; 
33:15; Z c  3:8; 6:12). Deus purificará seu 
povo (Is 4:4; ver Z c  12:10 -  13:1), restaura
rá a fertilidade da terra e habitará com eles, 
como fez quando estavam no deserto (Is 4:5, 
6; Êx 13:21, 22). Não só o templo, mas toda 
habitação será abençoada pela presença do 
Senhor! Ao contrário dos dias de Isaías, "na
quele dia" o povo será santo (separado), e a 
terra será bela e gloriosa.

3. O  CÂNTICO de Isaías (Is 5:1-30)
O  pregador tornou-se um trovador e entoou 
um cântico popular ao Senhor ("meu ama
do"). Quem sabe, os que haviam ignorado 
seus sermões ouviriam sua canção. Cantou 
sobre seu povo (v. 7) e ressaltou como Deus 
havia estado com os israelitas. Deus lhes 
dera uma lei santa e uma terra maravilhosa, 
mas eles quebraram a lei, corromperam a 
terra com seus pecados e deixaram de pro
duzir frutos para a glória de Deus. O  Se
nhor fez todo o possível por eles. Agora, só 
lhe restava trazer juízo para uma vinha sem 
frutos e transformá-la em refugo. (Observe 
que Jesus se refere a essa passagem em Mt 
21:33-44.)

O  que são as "uvas bravas" que a nação 
produziu em lugar das "uvas boas" que Deus 
desejava? Nos seis "ais" seguintes, Isaías ci
tou os pecados que trouxeram julgamento 
sobre a terra.

Cobiça (vv. 8-10). Em desobediência à 
lei (Lv 25:23-28; 1 Rs 21:1-3), os ricos de- 
fraudaram os pobres e apoderaram-se das

terras. Esses exploradores abastados cons
truíram grandes mansões e criaram latifún
dios para si, mas Deus os advertiu que suas 
casas ficariam vazias e que suas colheitas 
seriam escassas. Imagine quatro hectares de 
vinhas renderem apenas vinte e quatro litros 
de vinho e duzentos e dezoito litros de se
mentes renderem apenas dezoito litros de 
grãos!

Embriaguez (w. 11-17). No Antigo Tes
tamento, Deus não exigiu abstinência total, 
mas advertiu sobre a embriaguez (Pv 20:1; 
23:29-31; Hc 2:15). Essa advertência é repe
tida no Novo Testamento para os cristãos 
de hoje (Rm 13:13; 1 Co 6:9, 10; Ef 5:18). 
Isaías descreve alcoólatras tão inveterados 
que começavam a beber logo que acorda
vam pela manhã e continuavam até tarde 
da noite. Desfrutavam banquetes e música 
e envolviam-se em brigas de bêbados (Is 
5:14). Mas quando o julgamento viesse, tais 
pessoas teriam fome e se tornariam "alimen
to" para a cova (v. 14). O s "comilões" serão 
comidos, e os orgulhosos beberrões serão 
humilhados.

Indiferença (vv. 18, 19). isaías descre
veu as pessoas presas ao pecado e que, ain
da assim, falavam com freqüência do Senhor 
e de suas admoestações. "Aproxime-se, ma
nifeste-se o conselho do Santo de Israel, para 
que o conheçamos" (v. 19). O  nome "Santo 
de Israel" é usado vinte e seis vezes em Isaías, 
mas esses pecadores não tinham respeito 
algum por esse nome. Hoje em dia, temos 
escarnecedores incrédulos que fazem pouco 
de Deus e pensam que escaparão incólumes.

Dissimulação (v. 20). O s padrões mo
rais foram destruídos por novas definições 
de pecado (ver Am 5:7), com pessoas usan
do o vocabulário de Deus, mas não seu 
dicionário. Como as palavras de "duplo sen
tido" de hoje, utilizando esse tipo de lingua
gem era mais fácil ao povo se iludir e evitar 
a consciência pesada. No mundo de hoje, 
aumentos nos impostos são uma "otimiza
ção da receita" e os pobres são "desfavore
cidos fiscais". O  tratamento médico incorreto 
não é a causa da morte do paciente, mas sim 
um "infortúnio diagnóstico de ampla magni
tude". A tradução da Bíblia de jerusalém do
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Salmo 12:3 expressa muito bem essa realida
de: "Cada qual mente ao seu próximo, fa
lando com lábios fluentes e duplo coração".

Orgulho (v. 21). Em vez de darem ouvi
dos a Deus, os líderes consultavam-se uns 
com os outros e tomavam suas decisões com 
base em sua própria sabedoria. "Inculcan- 
do-se por sábios, tornaram-se loucos" (Rm 
1:22; ver 1 Co 1:18-25). "Não sejas sábio 
aos teus próprios olhos; teme ao S e n h o r  e 
aparta-te do mal" (Pv 3:7).

Injustiça (vv. 22-25). O s juizes respon
sáveis que deveriam aplicar a lei usavam sua 
autoridade para libertar os culpados e punir 
os inocentes. Estavam mais interessados em 
festas do que em julgamentos, em ganhar 
dinheiro (suborno) do que em promover a 
justiça. Isaías advertiu tais políticos corruptos 
de que o fogo da ira de Deus estava prestes 
a chegar e que os consumiria. Eram como 
flores cortadas sem a raiz: lindas por um tem
po, mas destinadas a morrer e transformar- 
se em pó.

A oração do versículo 25 sobre a ira de 
Deus ("não se aplaca a sua ira") aparece 
novamente em Isaías 9:12, 17, 21 e 10:4 
como "não se aparta a sua ira". A  mão do 
Senhor estava levantada em julgamento e 
não abaixaria até que ele completasse seu 
trabalho. Ele convocaria de longe o exército 
assírio e o usaria para castigar seu povo (Is 
5:26-30). O  reino do Norte, Israel, seria 
destruído, e Judá, o reino do Sul, seria de
vastado, mas no fim seria liberto, apenas para 
ser entregue ao cativeiro da Babilônia um 
século mais tarde. Deus levava a sério o pe
cado de seu povo. Se não se arrependes
sem nem aceitassem sua oferta de perdão 
(Is 1:18), então só restaria ao Senhor enviar 
seu juízo.

4. A EXPERIÊNCIA DE ISAÍAS (Is 6:1-13)
Qualquer um que ler as duas primeiras men
sagens de Isaías pode ter vontade de per
guntar: "Que direito esse homem tem de 
pronunciar juízos sobre os líderes de nossa 
terra e os muitos adoradores no templo?" A 
resposta encontra-se neste capítulo: o relato 
de Isaías de seu chamado para o ministério. 
Antes de anunciar quaisquer "ais" a outros,

confessou primeiro seu próprio pecado e 
disse: "Ai de mim!" O  profeta viu o Santo de 
Israel e não pôde ficar calado. Observe qua
tro estágios na experiência de Isaías com 
Deus.

Contemplação: Ele viu o Senhor (vv. 1-
4). Supomos que Isaías estava no templo 
quando ocorreu esse acontecimento mara
vilhoso, mas não sabemos ao certo. O  tem
plo a que se refere o versículo 1 é o templo 
celestial e não o templo de Salomão. O  rei 
Uzias morreu em 740 a.C. e foi um dos 
maiores líderes de Judá, mesmo que em seus 
últimos anos tivesse sido disciplinado por sua 
desobediência a Deus (2 Cr 26:16-21). Ain
da que um grande rei tivesse deixado seu 
trono na Terra, o maior dos Reis continuava 
assentado em seu trono celestial. De acordo 
com João 12:41, era o Senhor Jesus Cristo.

O s serafins só aparecem nas Escrituras 
nessa passagem. A palavra em hebraico sig
nifica "queimar" e relaciona essas criaturas 
à santidade divina. Por isso repetem: "San
to, santo, santo" diante do trono de Deus. 
Alguns estudiosos acreditam que os serafins 
são os "seres viventes" m encionados em 
Apocalipse 4:6-9.

Quando eu falava no programa de rádio 
"Cânticos na Noite", da igreja Moody, em 
Chicago, costumava receber recortes de jor
nal dos ouvintes, coisas que achavam que 
seriam interessantes para as transmissões 
semanais. Não me lembro mais da maioria 
deles, porém uns poucos continuam na 
memória. Um dos melhores dizia: "Quando 
as perspectivas são desanimadoras, tente 
olhar para o alto!"

Para o jovem Isaías, as perspectivas eram 
sombrias. Seu rei tão estimado havia faleci
do, sua nação estava em perigo e não lhe 
restava muito o que fazer sobre isso. As pers
pectivas podiam ser desanimadoras, mas o 
que via ao olhar para o alto era glorioso! 
Deus ainda estava assentado em seu trono 
reinando como Soberano do universo! Do 
ponto de vista celestial, "toda a terra" estava 
"cheia da sua glória" (is 6:3; ver Nm 14:21, 
22; SI 72:18, 19). Quando seu mundo co
meça a ruir, é bom ver as coisas do ponto 
de vista celestial.
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Introspecção: Ele viu a si mesmo (vv. 5-
7). A visão de um Deus santo e o som de 
hinos santos de adoração tocaram profun
damente o coração de Isaías, e ele confes
sou que era um pecador. Lábios impuros são 
conseqüência de um coração impuro (Mt 
12:34, 35). Isaías suplicou para ser purifica
do (SI 51:10), e Deus atendeu seu pedido. 
Se essa cena tivesse se passado na terra, as 
brasas teriam vindo do altar onde o sangue 
do sacrifício havia sido derramado, ou tal
vez do incensório do sumo sacerdote no 
Dia da Expiação (Lv 16:12). A purificação 
de Isaías veio por meio do sangue e do fogo 
e foi confirmada pela palavra do Senhor (Is 
6:7).

Antes de ministrar a outros, devemos 
nos permitir ser ministrados por Deus. An
tes de proferir "ais" contra os outros, deve
mos sinceramente dizer: "ai de mim!". A 
convicção de Isaías de seus pecados con
duziu-o à confissão, e a confissão levou à 
purificação (1 Jo 1:9). Assim como Isaías, 
muitos dos grandes heróis da fé viram-se 
como pecadores e humilharam-se diante de 
Deus: Abraão (Gn 18:27), Jacó (Gn 32:10), 
Jó (Jó 40:1-5), Davi (2 Sm 7:18), Paulo (1 Tm 
1:15) e Pedro (Lc 5:8-11).

Visão: Ele viu a necessidade (v. 8). A 
nação precisava de Deus, e o Senhor queria 
um servo para ministrar ao povo. Isaías ofe- 
receu-se para ser esse servo. Não discutiu 
seu chamado com o Senhor, como fizeram 
Moisés (Êx 3:11 -  4:1 5) e Jeremias (Jr 1:4ss), 
mas aceitou o desafio e colocou-se à dispo
sição do Mestre.

Nunca subestime o que Deus pode fazer 
com um obreiro que se coloca à disposição 
dele. Nos dias de hoje, há uma necessidade

ainda maior de obreiros, e temos oportuni
dades extraordinárias de compartilhar as 
boas novas do evangelho neste mundo perdi
do. Você é um dos voluntários à disposição 
do Senhor?

Cegueira: A nação não podia ver (vv. 9- 
13). O  Senhor não deu muito estímulo a seu 
servo! Na verdade, o ministério de Isaías 
cegaria ainda mais os olhos de algumas pes
soas, tornaria seus ouvidos ainda mais sur
dos e seu coração ainda mais endurecido. 
Tamanha é a importância dos versículos 9- 
10 que eles são citados seis vezes no Novo 
Testamento (Mt 1 3:13-15; Mc 4:12; Lc 8:10; 
Jo 12:40; At 28:25-28; Rm 11:8). Deus não 
cega deliberadamente os pecadores, nem 
os ensurdece, nem endurece seu coração. 
Porém, quanto mais as pessoas resistem à 
verdade do Senhor, menos capazes tornam- 
se de receber essas verdades. No entanto, a 
função do servo é proclamar a Palavra, qual
quer que seja a reação das pessoas, pois a 
prova do ministério não é o sucesso exte
rior, mas a fidelidade ao Senhor.

Deus disse a Isaías que seu ministério 
terminaria num aparente fracasso, com a 
terra arruinada e as pessoas sendo levadas 
ao exílio (Is 6:11, 12). Contudo, um rema
nescente sobreviveria! Seria como o toco 
de uma árvore caída de onde os rebentos 
("a santa semente") brotariam e dariam con
tinuidade à verdadeira fé na terra. Se Isaías 
não pudesse ver os resultados de seu minis
tério a longo prazo, se sentiria como se não 
estivesse alcançando nenhum resultado.

"Vai e dize" continua sendo a ordem de 
Deus para seu povo (v. 9; ver Mt 28:7; Mc 
5:19). O  Senhor está esperando que respon
damos: "Eis-me aqui; envia-me a mim."
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/ / r  is-m e aq ui, e o s filh o s q u e  o  S en h o r  m e
L  deu, para sinais e para maravilhas em 

Israel da parte do S e n h o r  dos Exércitos, que 
habita no monte Sião" (Is 8:18).

Essa declaração do profeta Isaías é uma 
chave para a compreensão do significado 
dos acontecimentos e profecias desta seção. 
Em sua mensagem anterior, Isaías concen
trou-se na necessidade espiritual de seu 
povo, mas nesta seção trata da situação po
lítica e da falta de confiança dos líderes no 
Senhor. Quatro nomes simbólicos aparecem 
na mensagem de Isaías, cada um deles com 
um significado especial: Emanuel, Um-Res- 
to-Volverá, Rápido-Despojo-Presa-Segura e 
Isaías.

1 . E m a n u e l: um a m ensagem  de esp e ran ça  
(Is 7:1-25)
Uma promessa para o rei A caz (vv. 1-9).
Eram dias de perigo para a nação de Judá. A 
Assíria estava se fortalecendo e ameaçando 
as nações menores, cuja segurança depen
dia de um equilíbrio muito delicado de for
ças políticas. A Síria e Efraim (o reino do 
Norte) tentaram pressionar Judá a entrar 
numa coalizão contra a Assíria, mas Acaz 
se recusou a juntar-se a eles. Isso porque 
havia feito secretamente um tratado com a 
Assíria! (2 Rs 16:5-9). O  rei estava fazendo 
jogos políticos em vez de confiar no poder 
de Deus. A Síria e Efraim planejavam destro
nar Acaz e colocar "o filho de Tabeal" em 
seu lugar, e Acaz estava em pânico.

O  Senhor ordenou a Isaías que tomasse 
seu filho Um-Resto-Volverá e se encontrasse 
com Acaz enquanto o rei estivesse inspecio
nando o sistema de abastecimento de água

da cidade. O  coração de A caz estava in
quieto, e o povo encontrava-se agitado pelo 
medo (Is 7:2), mas Isaías veio com uma 
mensagem tranqüilizadora: "Acautela-te e 
aquieta-te; não temas, nem se desanime o 
teu coração" (v. 4). De que maneira Acaz 
encontraria essa paz interior? Acreditando 
nas promessas do Senhor de que os inimi
gos de Judá seriam derrotados. "Se o não 
crerdes, certamente, não permanecereis" (v.
9). Crer nas promessas de Deus é a única 
forma de encontrar paz em meio aos proble
mas. "Tu, S e n h o r , conservarás em perfeita 
paz aquele cujo propósito é firme; porque 
ele confia em ti" (Is 26:3).

Aos olhos de Deus, os dois reis amea
çadores não eram nada senão "dois tocos 
de tições fumegantes" (Is 7:4) que sairiam de 
cena muito em breve, e ambos morreram 
dois anos depois. Além disso, em vinte e 
cinco anos, Efraim (Israel, o reino do Nor
te) deixaria de existir para sempre. Isaías 
profetizou esse fato no ano de 734 a.C. A 
Assíria derrotou a Síria em 732 a.C. e inva
diu Israel em 722 a.C. O s assírios depor
taram muitos dos judeus e assimilaram o 
restante colocando gentios na terra. Em 669 
a.C. (sessenta e cinco anos depois), a na
ção já não existia mais.

Um sinal para a casa de Davi (vv. IO
IÔ). Se Acaz tivesse acreditado na promes
sa de Deus, teria rompido seu tratado com 
a Assíria e chamado seu povo para orar e 
louvar, mas o rei persistiu em sua increduli
dade. Percebendo a fraqueza da fé do rei, 
Isaías ofereceu-se para dar um sinal de 
encorajamento, mas Acaz manteve sua "fa
chada de piedade" e recusou a oferta. Sa
bendo que estava secretamente aliado à 
Assíria, de que modo Acaz poderia hones
tamente pedir a Deus um sinal especial? 
Então, em vez de falar em particular com o 
rei, Isaías dirigiu-se a toda a "casa de Davi" 
e profetizou sobre "Emanuel".

Sem dúvida, o cumprimento definitivo 
dessa profecia está em nosso Senhor Jesus 
Cristo, que é "Deus conosco" (Mt 1:18-25; 
Lc 1:31-35). O  nascimento virginal de Cristo 
é uma doutrina-chave, pois se Jesus não é 
Deus que veio em carne e osso, sem pecado,
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então não temos Salvador. Era preciso que 
Jesus nascesse de uma virgem, separado da 
geração humana, pois ele existia antes de 
sua mãe. Cristo não nasceu simplesmente 
neste mundo, mas desceu do céu ao mun
do (Jo 3:13; 6:33, 38, 41, 42, 50, 51, 58). 
Jesus foi enviado por seu Pai e, portanto, 
veio ao mundo por meio de mãe humana, 
mas não de pai humano (Jo 4:34; 5:23, 24, 
30; 9:4).

Contudo, esse "sinal" tinha significado 
imediato para Acaz e o povo de Judá. Uma 
mulher virgem se casaria, conceberia e da
ria à luz um filho, cujo nome seria "Emanuel". 
O  filho seria uma lembrança de que Deus 
estava com seu povo e cuidaria dele. É pro
vável que essa virgem tenha sido a segunda 
esposa de Isaías -  sua primeira esposa deve 
ter morrido logo depois do nascimento de 
Um-Resto-Volverá -  e que o segundo filho 
de Isa ías tenha re ceb id o  do is nom es: 
"Emanuel" e "Rápido-Despojo-Presa-Segura" 
(Is 8:1-4; note os vv. 8 e 10).

O s meninos judeus ortodoxos tornam- 
se "filhos da lei" aos doze anos de idade. 
Esse filho especial serviu para lembrar que a 
Síria e Efraim sairiam de cena nos próximos 
doze anos. Isaías transmitiu essa profecia em 
734 a.C. Em 732 a.C., a Assíria derrotou a 
Síria e, em 722 a.C., invadiu o reino do Nor
te, cumprindo a profecia.

Uma advertência para Judá (vv. 17-25). 
Em vez de confiar no Senhor, Acaz conti
nuou confiando na ajuda da Assíria, e Isaías 
advertiu-o de que a Assíria se tornaria inimi
ga de Judá. O s assírios invadiriam Judá e 
destruiriam a terra de tal forma que a agricul
tura cessaria e as pessoas teriam somente 
laticínios para comer (vv. 15, 21-23). As la
vouras ricas seriam devastadas, e o povo seria 
forçado a caçar animais selvagens para ter 
alimento. Seria um tempo de grande humi
lhação (v. 20; 2 Sm 10:4, 5) e sofrimento, 
que poderia ter sido evitado se os líderes 
tivessem confiado no Senhor.

2. M a e r - S a la l - H á s - B a z . :  um  a v is o  de 
JULGAMENTO (Is 8:1-22)
Isaías casou-se com a virgem, e os documen
tos legais foram devidamente atestados e

selados. Até anunciou que seu primeiro filho 
seria um menino chamado Maer-Salal-Hás- 
Baz., que significa "Rápido-Despojo-Presa- 
Segura". Tendo em vista que os filhos de 
Isaías eram sinais para o povo (Is 8:18), esse 
nome era significativo. Referia-se ao julga
mento futuro, quando a Assíria conquistaria 
a Síria e invadiria Israel e Judá, e quando a 
Babilônia levaria Judá para o cativeiro. Uma 
criança começa a formar frases com senti
do perto dos dois anos de idade. Em 732 
a.C., dois anos depois que nasceu o filho de 
Isaías, tanto Peca quanto Rezim morreram 
(Is 7:1), a Assíria conquistou a Síria e co
meçou a invadir Israel (2 Rs 15:29), e seu 
exército "segurou sua presa e foi rápido no 
despojo".

No restante deste capítulo, Isaías usou 
três contrastes vividos para mostrar aos 
governantes de Judá o erro que estavam 
cometendo ao confiar na Assíria em vez de 
confiar no Senhor.

Escolheram uma inundação em vez de 
um rio tranqüilo (vv. 5-10). A  facção pró- 
Assíria em Judá alegrou-se quando a Assíria 
derrotou a Síria e quando tanto Peca quan
to Rezim morreram. Essas vitórias pareciam 
provar que a aliança com a Assíria era o 
rumo certo a seguir. Em vez de confiar no 
Senhor ("as águas de Siloé, que correm 
brandamente", no v. 6), buscaram o gran
de rio da Assíria. O  que não perceberam é 
que esse rio se tornaria uma inundação 
quando a Assíria viesse e destruísse Israel e 
devastasse Judá. Deus ofereceu paz a seu 
povo, mas, em sua incredulidade, escolhe
ram a guerra. Viviam de acordo com o que 
podiam ver e não pela fé.

Isaías, porém, não viu uma vitória per
manente para o exército invasor. Afinal, 
estavam invadindo a terra de Emanuel, e 
Deus estava com seu povo e os livraria por 
amor a seu nome. A  Assíria podia planejar 
sua estratégia, mas o Senhor frustraria cada 
movimento deles. O  exército de Senaqueribe 
acampou ao redor de Jerusalém, certo da 
vitória, mas Deus eliminou-os com um só 
golpe (Is 37).

Escolheram uma armadilha em vez de 
um santuário (vv. 11-15). Deus advertiu
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Isaías a não seguir a maioria apoiando o 
popular partido pró-Assíria. Mesmo sendo 
considerado um traidor em função de sua 
atitude, Isaías opôs-se a todas as coalizões 
estrangeiras e instou o povo a depositar sua 
fé no Senhor (Is 7:9; 28:16; 30:15). O s líde
res políticos judeus perguntavam: "E algo que 
agrada o povo? É seguro?" Enquanto o pro
feta perguntava: "É certo? E a vontade do 
Senhor?"

Quando você teme ao Senhor, não pre
cisa temer pessoas nem circunstâncias. Pedro 
fez referência a essa passagem quando es
creveu: "Mas, ainda que venhais a sofrer por 
causa da justiça, bem-aventurados sois. Não 
vos amedronteis, portanto, com as suas 
am eaças, nem fiqueis alarmados; antes, 
santificai a Cristo, como Senhor, em vosso 
coração" (1 Pe 3:14, 15). Isaías comparou o 
Senhor a um santuário, a rocha que é um 
refúgio para os crentes, mas uma armadilha 
para os rebeldes. A figura do Messias como 
uma rocha é encontrada novamente em 
Isaías 28:16 (ver também 1 Pe 2:4-7 e Rm 
9:33). "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, 
socorro bem presente nas tribulações" (SI 
46:1).

Escolheram  as trevas em vez da lu z  (vv. 
16-22). A  nação rejeitou a mensagem de 
isaías, mas isso não significava que seu mi
nistério havia fracassado. O s verdadeiros dis
cípulos do Senhor receberam a Palavra de 
Deus e guardaram-na em seu coração. Pela 
fé, o profeta estava disposto a aguardar 
pacientem ente pelo cum primento dessa 
Palavra.

M esmo que o povo fizesse ouvidos 
moucos para o que dizia, o próprio Isaías e 
sua família eram uma "profecia viva", e nin
guém ignorava esse fato. O  nome de Isaías 
significa "Jeová é a salvação", e isso lembra
ria o povo de que deveria confiar no Senhor 
para livrá-los. O  nome de seu filho mais ve
lho era "Um-Resto-Volverá", uma palavra de 
promessa num momento em que a nação 
estava aparentemente destruída. De fato, um 
remanescente fiel voltou da Babilônia para 
Jerusalém e foi encorajado pelo que Isaías 
escreveu nos capítulos 40 -  66. O  nome do 
filho mais novo, Maer-Salal-Hás-Baz, significa

"Rápido-Despojo-Presa-Segura" e apontava 
para a queda da Síria e de Efraim. O  versículo 
18 é citado em Hebreus 2:13,14 e aplica-se 
ao Senhor Jesus Cristo.

Em seus momentos de crise, em vez de 
buscar sabedoria em Deus, o povo consul
tou demônios (Is 8:19; Dt 18:10-12), o que 
só fez aumentar sua escuridão moral e es
piritual. O  crescimento do ocultismo em 
nossos dias é prova de que as pessoas es
tão rejeitando deliberadamente a Palavra de 
Deus e voltando-se para as mentiras de Sa
tanás. "Se eles não falarem desta maneira, 
jamais verão a alva" (Is 8:20). O s líderes de 
Judá esperavam ansiosamente pelo raiar de 
um novo dia, mas viram somente uma es
curidão cada vez mais profunda. A Palavra 
de Deus é nossa única luz confiável em 
meio às trevas deste mundo (Sl 119:105:
2 Pe 1:19-21).

3 . S e a r - Ja s u b e : u m a  p r o m e s s a  d e  
m i s e r ic ó r d ia  ( Is  9 :1  -  1 1 : 1 6 )
Esse nome significa "Um-Resto-Volverá", e a 
volta do remanescente judeu a sua terra é o 
principal tema destes capítulos (Is 10:20-22; 
11:11, 12, 16). Quando a Assíria conquis
tou o reino do Norte, Israel (Efraim), a nação 
nunca mais foi restaurada, mas se tornou o 
que chamamos hoje de Samaria. Depois do 
cativeiro da Babilônia (606-586 a.C.), o povo 
de Judá recebeu outra oportunidade de es
tabelecer-se na região e, por meio deles, o 
Senhor trouxe o Messias ao mundo. Se esse 
remanescente não tivesse regressado, os 
planos de Deus para a redenção deste mun
do perdido poderiam ter sido frustrados. 
Quanta coisa dependia daquele pequeno 
grupo!

A misericórdia de Deus para com seu 
povo é vista em quatro ministérios que o 
Senhor realizou por eles.

O  Senhor prometeu-lhes um Redentor 
(9:1-7). Isaías deu continuidade ao tema da 
luz e das trevas (Is 8:20-22) anunciando: "não 
continuará a obscuridade" (Is 9:1). O  Reden
tor viria e traria ao mundo o amanhecer de 
um novo dia (v. 2; Lc 1:78, 79; Jo 8:12). Sabe
mos que essa profecia refere-se a Cristo pela 
forma como é citada em Mateus 4:13-15.
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As áreas geográficas mencionadas em Isaías 
9:1 foram particularmente devastadas quan
do o exército assírio entrou no país, porém 
tais áreas seriam especialmente honradas 
pelo ministério do Messias. Jesus foi identifi
cado com a "Galiléia dos gentios" (Mt 4:15), 
e seu ministério de amor ao povo trouxe luz 
e alegria.

No entanto, o profeta foi além da Pri
meira Vinda de Cristo, para a Segunda Vin
da e o estabelecimento do reino de justiça 
do Senhor (Is 9:3-7). Em vez de proteger um 
pequeno remanescente, Deus ampliaria a 
nação. Em lugar de experimentar a aflição, 
o povo se regozijaria como ceifeiros depois 
de uma grande colheita, com o soldados 
depois de uma grande vitória ou como pri
sioneiros de guerra sendo libertos de seu 
jugo de escravidão. É claro que parte dessas 
palavras cumpriu-se quando Deus derrotou 
a Assíria e livrou Jerusalém do cerco (Is 37). 
Porém, o cumprimento definitivo ainda está 
por vir; todo o equipamento bélico será 
destruído (Is 9:5), pois as nações não apren
derão mais a guerra (Is 2:4).

Isaías 9:6 declarou tanto a humanidade 
("um menino nos nasceu") quanto a divin
dade ("um filho se nos deu") do Senhor Je
sus Cristo. O  profeta avança, então, para o 
Tempo do Reino, quando o Messias reinará 
em retidão e justiça no trono de Davi. Deus 
prometeu a Davi que sua dinastia e seu tro
no seriam estabelecidos para sempre (2 Sm 
7:16), e isso cumpriu-se literalmente em Je
sus Cristo (Lc 1:32, 33; Z c  9:9), aquele que 
um dia reinará em Jerusalém (Is 11:1-5; Jr 
23:5-8; 30:8-10). Esse reino é chamado de 
"milênio", referindo-se a um período de "mil 
anos" mencionado seis vezes em Apoca
lipse 20.

Se seu nome é "Maravilhoso", então de 
modo algum seu reinado será tedioso! Como 
Conselheiro, o Senhor tem a sabedoria para 
governar com justiça e, como Deus Forte, 
tem o poder para executar seus planos sá
bios. O  nome "Pai da Eternidade" não sugere 
que o Filho seja também o Pai, pois cada 
Pessoa da Trindade é distinta. Para os judeus, 
a palavra "pai" significa "originador" ou "fon
te". Por exemplo, Satanás é o "pai [origem]

da mentira" (Jo 8:44). Qualquer coisa eterna 
que você desejar deve vir de Jesus Cristo, 
pois ele é o "Pai da Eternidade".

O  Senhor julgou Israel por seus peca
dos (9:8 -  10:4). Esta seção extensa descre
ve o que aconteceria com o reino do Norte 
quando fosse invadido pelos assírios. Apesar 
de o ministério de Isaías ser dirigido espe
cialmente ao povo de Judá, o profeta usou 
Israel como ilustração para advertir o reino 
do Sul de que Deus leva o pecado a sério. 
Judá pecou grandemente, mas Deus, em sua 
misericórdia, poupou-os por amor a Davi (Is 
37:35; 1 Rs 11:1 3; 1 5:4; 2 Cr 21:7). Contudo, 
um dia a longanimidade de Deus chegaria 
ao fim.

A declaração-chave é: "Com tudo isto, 
não se aparta a sua ira, e a mão dele conti
nua ainda estendida. "(Is 9:12, 17, 21; 10:4 
e também 5:25). Trata-se da mão de Deus 
estendida em julgamento, não em misericór
dia (Is 65:2; Rm 10:21). Deus julgou-os por 
seu orgulho ao pensarem que as presentes 
dificuldades eram temporárias e que a na
ção poderia se reconstruir e ficar melhor do 
que antes (Is 9:8-12). Também julgou-os por 
sua dureza de coração ao se recusarem a 
arrepender-se e voltar para o Senhor (vv. 13-
17). O  objetivo de Deus em nos disciplinar 
é que nos sujeitemos a ele, mas se endure
cemos nossos corações, então a disciplina 
se transforma em julgamento (Hb 12:1-11). 
Falsos profetas e líderes imprudentes esta
vam levando Israel a desviar-se, e a nação 
não dava ouvidos à Palavra de Deus.

A própria perversidade de Efraim a estava 
destruindo, como o fogo destrói uma flores
ta ou um campo (Is 9:18, 19). O s pecadores 
se tornariam combustível para o fogo que 
Deus poderia acender! Em sua ganância, os 
israelitas estavam devorando (v. 20) e atacan
do uns aos outros (v. 21), mas não tardaria 
para que todos fossem devorados e derrota
dos pela Assíria.

No capítulo 10:1-4, Isaías denuncia a 
injustiça de Efraim, especialmente contra os 
pobres, as viúvas e os órfãos. Leis injustas e 
decretos opressores roubavam dessas pes
soas seus poucos bens e direitos que haviam 
recebido de Deus (Dt 15:7, 8; 24:17, 18).
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Qualquer pessoa que deseje estar preparada 
para a vinda do Senhor deve refletir sobre 
as três perguntas em Isaías 10:3.

Se Deus não consegue nos levar ao arre
pendimento por meio de sua Palavra, então 
precisa erguer sua mão e nos disciplinar. Se 
não nos sujeitamos a sua disciplina, então 
ele precisa estender sua mãe e nos julgar. 
Deus é longânimo, mas não devemos tentá- 
lo com nossa indiferença ou dureza de co
ração. "Horrível coisa é cair nas mãos do 
Deus vivo" (Hb 10:31).

O  Senhor julgará o inimigo (vv. 5-34). 
Essa seção começa com as palavras "Ai da 
Assíria!". Apesar de Deus ter usado a Assíria 
para disciplinar Judá, não permitiria que seu 
"instrumento" se orgulhasse disso. A Assíria 
era sua vara, bastão, machado e serra (Is 
10:5, 15, 24), mas os assírios trataram os ju
deus como lama das ruas (v. 6) e saquearam 
a terra como quem ajunta ovos abandona
dos (v. 14). O  objetivo de Deus era discipli
nar, mas os assírios queriam destruir (v. 7). 
Vangloriaram-se de sua conquista (vv. 8-14; 
ver Is 37:10-13), mas não deram glória ao 
Senhor.

Deus julgaria a Assíria por sua arrogân
cia, pois certamente o Mestre tem controle 
sobre seus instrumentos! Assim como um 
flagelo e um incêndio florestal, a ira do Se
nhor sobreviria à orgulhosa Assíria e seu 
exército. O  Senhor os cortaria como madei
ra na floresta (Is 10:33, 34). Nos dias de 
Ezequias, Deus exterminou 185.000 solda
dos assírios (Is 37:36, 37) e o grande impé
rio da Assíria acabou sendo conquistado pela 
Babilônia em 609 a.C.

Apesar de a Assíria haver conquistado 
o reino do Norte e de ter a intenção de 
destruir Judá, Deus salvaria um remanes
cente para que "as doze tribos" não fos
sem aniquiladas (At 26:7; Tg 1:1; Ap 21:12). 
"O s restantes" (Is 10:21) é a tradução do 
nome de Sear-Jasube, o filho mais velho 
de Isaías.

Nos versículos 28-32, Isaías relata o avan
ço do exército assírio quando invadiu Judá 
e marchou rumo a Jerusalém. Contudo, a 
Palavra de Deus ao povo era: "Povo meu, 
que habitas em Sião, não temas a Assíria"

(v. 24). Isaías transmitiu a mesma mensagem 
ao rei Ezequias quando a Assíria cercou Je
rusalém em 701 a.C. (Is 37:1-7). Deus usou 
a Assíria para disciplinar seu povo, mas não 
permitiria que essa nação pagã fosse além 
dos propósitos divinos. Deus pode usar in
crédulos para cumprir seus propósitos na 
vida de seu povo, mas está sempre no con
trole. Em momento algum, precisamos temer 
sua mão disciplinadora, pois ele sempre cor
rige com amor (Hb 12:1-11).

O  Senhor restaurará seu povo (11:1-16). 
Ao contrário das árvores orgulhosas que 
Deus cortou (Is 10:33, 34), o remanescente 
é um tenro rebento saído de um toco apa
rentemente morto. Isaías olha para além do 
julgamento de seu povo e vê a glória do 
reino glorioso quando o Messias vier reinar 
(Is 11:1-9). A dinastia de Davi havia chega
do ao fim, mas de sua família viria o Messias 
(Rm 1:3; Ap 5:5). Um remanescente de ju
deus piedosos manteve a nação viva para 
que o Messias pudesse nascer.

Seu reino será governado com retidão 
(is 11:1-5), pois o Filho de Deus e o Espírito 
de Deus cuidarão dos assuntos de Estado 
com justiça. Quando o Rei-Messias falar, será 
com poder (SI 2:9; Ap 19:1 5). Seu reino tam
bém significará a restauração da criação, pois 
a natureza tornará a desfrutar a harmonia 
que existia antes do pecado (Is 11:6-9; Rm 
8:18-25). "Porque a terra se encherá do co
nhecim ento do S e n h o r , com o as águas 
cobrem o mar" (Is 11:9; ver Hb 2:14).

O  núcleo do reino será a nação judaica 
reunida e congregada (Is 11:10-16). A "raiz" 
se tornará uma "bandeira" para a reunião 
do povo conforme o Senhor os chamar e 
ajuntar das nações para onde foram exila
dos (Is 43:5, 6). Será como um "segundo 
êxodo" quando o Senhor abrir caminho para 
seu povo voltar a sua terra. Num sentido res
trito, essa promessa cumpriu-se depois da 
conquista assíria e quando os judeus deixa
ram o cativeiro da Babilônia, porém o cum
primento definitivo virá no final dos tempos, 
quando o Messias congregar o seu povo 
(Is 27:12, 13; 49:22, 23; 56:7, 8; Mt 24:31; 
Rm 11:25-29). A divisão entre Israel e Judá, 
que durou séculos, chegará ao fim, e até os
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gentios percorrerão esse caminho que leva 
a Jerusalém.

O  "caminho" é uma das figuras preferi
das de Isaías. Aqueles que obedecem ao 
Senhor têm um caminho aplainado sobre o 
qual andar (Is 26:7, 8). Quando Deus cha
mar seu povo de volta, preparará o caminho 
para eles (Is 40:3, 4) e os guiará em seguran
ça (Is 42:16). Removerá obstáculos para que 
o povo possa viajar com facilidade (Is 49:11; 
57:14; 62:10). A vereda do Senhor será cha
mada "o Caminho Santo" (Is 35:8).

Quando Isaías olhou para seu povo, viu 
uma nação pecadora que, um dia, andaria 
no caminho santo e entraria no reino da re
tidão; viu um povo sofredor que, um dia, se 
alegraria num reino de paz; viu um povo 
disperso que, um dia, seria reunido no reino 
de Cristo. Jesus nos ensinou a orar: "venha 
o teu reino" (Mt 6:10), pois somente quan
do o reino de Cristo vier é que poderá haver 
paz na Terra.

4 . I s a ía s : u m  c â n t i c o  d e  s a l v a ç ã o  
( I s 1 2 :1 - 6 )
O  nome de Isaías significa "Jeová é a salva
ção", e "salvação" é a palavra-chave deste 
cântico. A  expressão "naquele dia" refere- 
se ao dia da reunião de Israel e de sua con
gregação no reino de retidão do Senhor 
Jesus Cristo. O  remanescente judeu terá 
atravessado o tempo de tribulação na Terra 
("É tempo de angústia para Jacó" Jr 30:7), 
verá o Messias, se arrependerá e o receberá

pela fé (Zc 12:10 -  13:1; 14:4-11). Purificada 
e estabelecida em seu reino prometido, a 
nação louvará ao Senhor e o exaltará entre 
os gentios.

O  refrão em Isaías 12:2 -  "porque o Se
n h o r  Deus é a minha força e o meu cântico; 
ele se tornou a minha salvação" -  foi cantado 
no êxodo (Êx 15:2) e na nova consagração 
do templo nos dias de Esdras (SI 118:14). 
Foi entoado à beira do mar Vermelho após 
o livramento do Egito sob a liderança de 
Moisés, um profeta. Foi cantado em Jeru
salém quando o segundo templo foi con
sagrado sob a liderança de Esdras, um 
sacerdote. Será entoado novamente quan
do os judeus aceitarem a Jesus Cristo como 
seu Rei. Eles o reconhecerão como "o San
to de Israel" e, de bom grado, obedecerão à 
sua santa lei.

O  cântico jubiloso encerra essa seção 
de Isaías na qual o profeta usou quatro no
mes significativos para dizer ao povo o pla
no que Deus tinha para eles. Por causa de 
Emanuel, há uma mensagem de esperança. 
Maer-Salal-Hás-Baz transmite uma mensagem 
de julgam ento, porém seu irmão, Sear- 
Jasube, fala da promessa de misericórdia. O 
nome do pai, Isaías, traz uma canção de jú
bilo quando o povo descobre que Jeová é, 
verdadeiramente, seu Salvador.

O  Senhor jamais abandonará seu povo. 
Não importa quão triste possa ser o dia, ou 
quão longa a noite, para o povo de Deus, o 
melhor ainda está por vir.



O  P rofeta 
S o b r e c a r r e g a d o

Is a ía s  13 -  23

" O  uer vocês gostem quer não, a histó- 
ria está do nosso lado. Vamos en

terrá-los!" O  Primeiro Ministro da União 
Soviética, Nikita Khrutchev, fez essa decla
ração a um grupo de diplomatas ocidentais 
em 18 de novembro de 1956. Mas Khrutchev 
está morto, e a União Soviética não existe 
mais. A profecia presunçosa de Khrutchev 
não se cumpriu.

A história tem um padrão? Há alguém 
no controle? O  historiador britânico Edward 
Gibbon interpretou a história como "pouco 
mais que um registro de crimes, loucuras e 
infortúnios da humanidade". Mas o líder 
missionário norte-americano, ArthurT. Pierson, 
disse que "a história humana é a história de 
Deus". Qual deles está certo?

O  profeta Isaías se colocaria ao lado de 
Pierson, pois esses onze capítulos certa
mente são evidências de que Deus está ope
rando sobre as nações do mundo. Nesses 
capítulos, o profeta revela o plano de Deus 
não apenas para Judá, mas também para 
dez nações gentias. O  presidente James 
Garfield chamou a história de "o pergami
nho desenrolado das profecias", e Isaías 
desenrolou o pergaminho para que pudés
semos ler.

O s líderes mundiais precisam tomar co
nhecimento da lição que Nabucodonosor 
aprendeu do jeito mais difícil: "o Altíssimo 
tem domínio sobre o reino dos homens e 
o dá a quem quer" (Dn 4:25). Paulo fez a 
mesma declaração aos filósofos gregos em 
Atenas: "[Deus fixou] os tempos previamen
te estabelecidos [para as nações] e os limi
tes da sua habitação" (At 1 7:26). De fato, a 
"história humana é a história de Deus".

4 Isaías chamou essas profecias de "sen
tença" (Is 13:1; 14:28; 15:1; 17:1; 19:1; 21:1,
11, 13; 22:1; 23:1). A palavra em hebraico 
significa "levantar". O  profeta estava car
regando um grande peso em função da 
seriedade de sua mensagem (Jr 23:33). Anun
ciava juízos que envolviam a destruição de 
cidades e o extermínio de milhares de pes
soas. Não é de se admirar que se sentisse 
sobrecarregado!

1 . B a b il ô n ia

(Is 13:1 -  14:23; 21:1-10)
A palavra "Babel" significa "portal para um 
deus" e seu som é semelhante ao do termo 
hebraico balai, que significa "confusão" (Gn 
10:8-10; 11:1-9). Nas Escrituras, a Babilônia 
simboliza o sistema que o homem construiu 
em oposição à vontade de Deus. Jerusalém 
e Babilônia são cidades contrastantes: uma 
é a cidade escolhida de Deus; a outra, a ci
dade perversa dos homens. A cidade de 
Deus permanecerá para sempre, mas a ci
dade rebelde dos homens acabará sendo 
destruída (Ap 14:8; 16:19; 17,18).

Deus reúne suas tropas (13:1-5, 17, 18). 
Deus é soberano. Pode chamar o exército 
que desejar para cumprir qualquer missão 
que lhe aprouver. Pode convocá-lo com um 
assobio (Is 7:18) ou usando líderes para er
guer um estandarte, gritar ou acenar para 
os soldados (Is 13:2). Neste caso, Deus está 
convocando o exército dos medos (v. 1 7; Is 
21:2), e ele os chama de "meus consagra
dos". Apesar de não crerem em Jeová, os 
medos foram separados por Deus para reali
zar sua santa obra.

Deus castiga seus inimigos (vv. 6-22). A 
cidade da Babilônia foi com pletam ente 
destruída em 689 a.C. por Senaqueribe e o 
exército assírio, mas foi reconstruída pelo 
filho de Senaqueribe. Em 539 a.C., Dario, o 
Medo, tomou a cidade (Dn 5:31), mas não 
a destruiu. Nos séculos seguintes, a Babilônia 
teve seus "momentos de glória", mas depois 
da morte de seu último poderoso conquis
tador, Alexandre, o Grande, a cidade entrou 
em declínio e logo deixou de existir. A  pro
fecia de Isaías cumpriu-se, uma vez que a 
cidade não foi reconstruída.
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Porém, fica claro que a profecia de Isaías 
descreve algo mais importante do que sim
plesmente os altos e baixos de uma cidade 
remota. O s profetas quase sempre começa
vam suas mensagens concentrando-se em 
acontecimentos locais e, depois, ampliavam 
sua visão a fim de revelar algo maior. Isaías 
viu na queda da Babilônia um retrato do "Dia 
do S e n h o r"  (Is 13:6, 9), aquele momento 
quando Deus derramará sua ira sobre o 
mundo (v. 11). A figura da mulher em dores 
de parto é usada na Bíblia para descrever o 
dia do julgamento (v. 8; 21:3; 26:1 7; Jr 6:24; 
Mq 4:9,10; Mt 24:8, onde "princípio das 
dores" é "dores de parto"; 1 Ts 5:3). Isaías 
olhou mais adiante, para o dia em que o 
sistema babilônio seria destruído (Ap 1 7 -
18). Compare Isaías 13:10 e Mateus 24:29; 
joel 2:10 e Apocalipse 6:12-14; ver também 
Jeremias 50 -  51.

Deus livra seu povo (14:1-23). Isaías 
advertiu que o reino de Judá seria levado 
para o cativeiro na Babilônia (Is 5:13; 6:11, 
12; 11:11, em que "Sinar" é Babilônia; Is 
39:6), o que ocorreu em 586 a.C. Jeremias 
profetizou que o cativeiro duraria setenta 
anos. Então, a Babilônia seria julgada, e os 
judeus teriam permissão de voltar para casa 
(Jr 25:1-14). Assim, quando Dario tomasse a 
Babilônia, seria uma boa notícia para os ju
deus, pois significaria o final do exílio e da 
servidão.

Isaías 14:1-23 retrata um poderoso mo
narca cujo orgulho o levou à destruição. Foi 
o que aconteceu com Belsazar quando 
Dario, o medo, tomou a Babilônia em 539 
a.C. (Dn 5). Isaías descreveu a chegada do 
rei ao sheol, o mundo dos mortos, onde as 
riquezas, a glória e o poder do rei desapare
ceram. O s reis mortos que já estavam no 
além se levantaram em homenagem a ele 
(Is 14:9), não com reverência, mas como 
zombaria. A morte é o grande nivelador; não 
há reis no mundo dos mortos. Lúcifer (v. 12) 
é a palavra em latim para "estrela da ma
nhã" e sugere que a glória desse rei não 
durou muito tempo. A  estrela da manhã bri
lha, mas logo é tragada pela luz do Sol.

O  profeta viu nesse acontecimento algo 
muito mais profundo do que a derrota de

um im pério. Viu na queda do reino da 
Babilônia a derrota de Satanás, o "príncipe 
deste mundo" que procura fortalecer e mo
tivar os líderes das nações (Jo 12:31; Ef 2:1-
3). Daniel 10:20 dá a entender que Satanás 
indicou "príncipes" (anjos caídos) para as 
várias nações, a fim de influenciar seus 
governantes a agir em oposição à vontade 
de Deus.

O  maior dos anjos de Deus tentou usur
par o trono do Senhor e tomar para si a ado
ração que pertence somente ao Altíssimo 
(Mt 4:8-10). O  nome Lúcifer (estrela da ma
nhã) indica que Satanás tenta imitar Jesus 
Cristo, que é "a brilhante Estrela da manhã" 
(Ap 22:16). A declaração "Subirei acima das 
mais altas nuvens e serei semelhante ao 
Altíssimo" revela suas intenções, pois ele é 
um imitador (Is 14:14; 2 Co 11:13-15). Como 
o rei da Babilônia, um dia Satanás será hu
milhado e derrotado. Será expulso do céu 
(Ap 12) e, por fim, será lançado ao inferno 
(Ap 20:10). Quer Deus esteja lidando com 
reis, quer com anjos, Provérbios 16:18 con
tinua sendo verdadeiro: "A soberba prece
de a ruína, e a altivez do espírito, a queda".

Deus anuncia a vitória (21:1-10). "O  
deserto do mar" é, provavelmente, a área 
ao redor da península do Golfo. Isaías usa a 
figura da "tempestade no deserto" para des
crever o ataque dos assírios contra a Babi
lônia, o que ocorreu em 689 a.C. Naquela 
época, a Babilônia e a Assíria eram potên
cias rivais (apesar de a Assíria ser mais forte), 
e as nações do Crescente Fértil esperavam 
que a Babilônia detivesse o avanço assírio. 
Infelizmente, a Babilônia foi derrotada, abrin
do caminho para a Assíria conquistar toda 
a região.

Percebendo as conseqüências da que
da da Babilônia, Isaías experimentou dores 
como as de uma mulher em trabalho de 
parto (vv. 3, 4) e sentiu-se esmagado como 
grãos no moinho (v. 10). Se esse anúncio 
tivesse noticiado a queda da Babilônia em 
539 a.C., os judeus teriam ficado contentes, 
pois teria significado a libertação do cativei
ro. Mas em 689 a.C., a derrota da Babilônia 
significou a destruição do reino do Norte e 
a devastação do reino do Sul. Observe que
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tanto Jeremias (Jr 51:8) quanto João (Ap 14:8; 
18:2) usaram as palavras de Isaías: "Caiu, caiu 
Babilônia".

2. A  A s s ír ia  ( I s  14:24-27)
A palavra-chave aqui é "propósito". Deus 
está no controle da ascensão e queda dos 
países ao cumprir seus propósitos divinos 
no mundo. A Assíria foi seu instrumento 
para realizar sua vontade (Is 10:5), e viria o 
dia em que Deus julgaria essa nação (ver 
vv. 5ss).

O  julgam ento seria feito na terra de 
Judá, e Deus seria o juiz. A Assíria invadiu 
Judá durante o reinado de Ezequias (701 
a.C.), e Deus destruiu o exército quando 
este ameaçava tomar Jerusalém (Is 37:36). 
Deus permitiu que a Assíria disciplinasse 
Judá, porém não permitiria que o inimigo 
destruísse seu povo.

3. A F il ís t ia  ( I s 14:28-32)
Um líder assírio ("vara"; 10:15, 24) morreu, 
e os filisteus se alegraram com o fato de seu 
inimigo ter se enfraquecido (alguns estudio
sos acreditam que esse líder foi Salmaneser 
v). Isaías, porém, advertiu-os de que essa ale
gria era presunçosa, pois o novo líder seria 
ainda pior. Isaías com parou a morte do 
governante assírio a uma cobra que deu à 
luz uma serpente muito pior! "Tu, ó Filístia 
toda, treme" (Is 14:31).

Observe nessa profecia que Deus apre
sentou uma palavra especial de conforto a 
seu povo, Judá. Até mesmo o mais pobre 
dentre os pobres teria comida e segurança 
(v. 30), e Sião seria liberta de seus inimigos 
(v. 32; Is 37:36), os filisteus; no entanto, se
riam exterminados pela guerra e pela fome 
(Is 14:30). O  exército assírio viria do Norte 
como uma grande nuvem de fumaça (v. 31), 
e os portões das grandes cidades filistéias 
não poderiam detê-los.

O s enviados ("mensageiros" no v. 32) das 
outras nações perguntariam o que estava 
acontecendo, mas as notícias diplomáticas 
se concentrariam em Judá, não na Filístia! O  
livramento de Judá por Deus seria a grande 
notícia, não a conquista assíria da Filístia. Nós 
nos perguntamos se diplomatas e repórteres,

nos dias de hoje, dariam crédito a Deus por 
um milagre de livramento.

4. M o a b e  ( Is 15:1 -  16:14)
Os moabitas eram resultado da união inces
tuosa de Ló com sua filha (Gn 19:30-38) e 
inimigos declarados dos judeus (Nm 25; 31; 
Dt 23:3).

A profecia contra Moabe (15:1-9). Essa 
profecia contra Moabe se cumpriria com 
grande lamentação em três anos (Is 16:14). 
Há pelo menos quatorze referências diferen
tes sobre tais lamentações neste capítulo: 
choro, lamúria, nudez, panos de saco, grita
ria, etc. As pessoas fugiam para seus templos 
e oravam a seus deuses, mas de nada adian
tava (Is 1 5:2). Mesmo um dia de humilhação 
nacional não impediu a Assíria de invadir 
Moabe e de arrasar a região. Era comum 
exércitos invasores obstruírem as fontes e 
os cursos d'água, deixando a terra desolada 
(vv. 6, 7). A  matança foi tamanha que onde 
ainda havia água em Moabe, ela estava suja 
de sangue (v. 9). Com o os débeis moabitas 
puderam sequer imaginar que seriam capa
zes de derrotar o grande leão assírio?

A súplica de Moabe (16:1-5). O  único 
lugar que a Assíria não conquistou foi Jeru
salém (Is 10:24-34). Apesar de o exército 
assírio ter entrado em Judá e causado gran
des estragos na região, não conseguiu cap
turar Jerusalém (caps. 36, 37). Contudo, em 
vez de fugirem  para o monte Sião, os 
moabitas fugitivos foram para o Sul e inva
diram os vaus do rio Arnom e a "cidade for
taleza" de Selá em Edom.

De Selá, os fugitivos mandaram ao rei 
de Judá um pedido de asilo. Contudo, Isaías 
os advertiu de que seria necessário mais do 
que um pedido: deveriam submeter-se ao 
rei de Judá, o que significava reconhecer o 
Deus de Judá. Naquele tempo, mandar ani
mais para um governante era uma forma de 
pagar tributos (2 Rs 3:4). Moabe implorou 
aos líderes de Judá para dar-lhes refúgio de 
seus inimigos, como uma árvore frondosa 
ou uma grande rocha num dia quente (Is 
16:3, 4; ver Is 32:1, 2).

Isaías não se impressionou com o apelo 
dos moabitas. Ele os chamou de extorsionários,
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saqueadores e opressores e disse que a na
ção estava destinada a ser destruída (Is 16:4). 
Isso porque desejavam a proteção de Judá, 
mas não queriam aceitar o Deus de Judá. O  
versículo 5 é, sem dúvida, uma promessa 
messiânica, apontando para o dia em que o 
Messias reinará em retidão e misericórdia 
no trono de Davi. No entanto, Moabe não 
se sujeitou; queriam livramento de acordo 
com seus próprios termos.

A arrogância de Moabe (16:6-14). Po
demos entender o orgulho de uma cidade 
como a Babilônia (Is 14:12-14), mas de que 
uma na ção  m in ú scu la  co m o  M oabe 
poderia se vangloriar? Sua arrogância im
pediu-a de se sujeitar a Judá, e foi isso o 
que a levou à derrota. Seu orgulho se trans
formaria em pranto, e suas canções, em 
hinos fúnebres. Moabe se tornaria como 
uma vinha pisoteada e um cam po fértil 
abandonado. Isaías 16:9-11 descreve a afli
ção do profeta -  e a aflição do Senhor -  
quanto à destruição de Moabe. "Não te
nho prazer na m orte do  perverso" (Ez 
33:11). Isaías poderia ter se alegrado na 
destruição de um velho inimigo, mas em 
vez disso ele chorou (Pv 24:17, 18).

5 . D a m a s c o  [ S ír ia I  e E fra im  [ Is r a e l]  
(Is 17:1-14)
Essas duas nações eram aliadas em sua opo
sição à Assíria e a Judá (Is 7:1, 2), de modo 
que o profeta falou a ambas em uma só 
mensagem. Em Isaías 17:1, 2, ele advertiu 
Damasco, a capital de Aroer (Síria), que a 
cidade seria tomada pelos inimigos. Isso 
ocorreu quando os assírios conquistaram 
Aroer em 732 a.C. Com o de costume, os 
assírios deportaram muitos dos cidadãos, 
deixando o país e suas cidades desertas.

A  queda de Damasco foi um aviso para 
Israel, o reino do Norte, que se separou de 
Judá e do Deus de Judá (1 Rs 12). O  profeta 
empregou várias figuras para descrever a 
queda de Efraim: a destruição das cidades 
fortificadas (Is 1 7:3); o pôr-do-sol (v. 4a; "Foi- 
se a glória de Israel" 1 Sm 4:19-22); o ema
grecim ento de uma pessoa enferma (Is 
17:4b); o respigar de uma pequena colheita 
(vv. 5, 6); a transformação de um jardim em

terra desolada (vv. 9-11); uma grande inun
dação (vv. 12, 13a) e pó e palhas levados 
pelo vento (v. 13b).

Quando veio o juízo, os israelitas viram 
que seus ídolos não poderiam salvá-los; 
então passaram a clamar ao Senhor por so
corro, mas era tarde demais (Pv 1:20-33). O  
pecado havia feito a nação adoecer, e não 
era mais possível se recuperar. Quando o 
vento começou a soprar e as águas, a subir, 
a nação perdeu as esperanças. Em 722 a.C., 
a Assíria conquistou os israelitas, e o reino 
de Israel deixou de existir.

A ênfase dessa seção é sobre o Deus 
de Israel. Ele é o Senhor dos Exércitos (o 
Senhor Todo-Poderoso), quem controla as 
hostes do céu e da Terra (Is 17:3). Ele é o 
Senhor Deus de Israel (v. 6), que chamou e 
abençoou Israel e que o advertiu de seus 
pecados. É nosso Criador, o Santo de Israel 
(v. 7); é o Deus de nossa salvação e nossa 
rocha (v. 10). Q u an ta  in se n sa tez dos 
israelitas confiar em seus ídolos feitos por 
mãos humanas, em vez de confiar no Deus 
vivo (v. 8; 1 Rs 12:25-33). Mas como o Israel 
antigo, as pessoas hoje em dia confiam em 
seus deuses em vez de confiarem no Deus 
que as criou. Seus deuses incluem o pra
zer, a riqueza, o poderio militar, as conquis
tas científicas e até mesmo "experiências 
religiosas".

6. A E t i ó p ia  (Is 18:1-7)
O  texto original traz o nome "Cuxe", a re
gião que cobre a área hoje ocupada pela 
Etiópia, o Sudão e a Somália. Isaías chamou- 
a de "terra onde há o roçar de muitas asas" 
(v. 1), não apenas por causa dos insetos que 
infestam a região, mas também por sua 
frenética atividade diplomática ao buscar 
alianças para se proteger da Assíria. O  pro
feta retratou os embaixadores correndo para 
seus barcos, indo às nações africanas em 
busca de ajuda. Mas Deus ordenou que 
voltassem para casa (v. 2), uma vez que ele 
trataria com a Assíria a seu modo, sem a 
ajuda de qualquer exército estrangeiro.

Contrastando com a correria frenética da 
humanidade, vemos a paciência tranqüila de 
Deus nos céus (v. 4) enquanto espera pelo
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tempo certo para realizar a colheita de juízo 
(v. 5). No versículo 6, Isaías descreve o ban
quete que Deus preparou para os pássaros 
e as feras: os corpos de 185 mil soldados 
assírios (Is 37:36). Ver Ap 14:14-20 e 19:17- 
21, em que essa mesma figura é usada para 
o dia do juízo final.

Em vez de correrem de um lado para o 
outro com planos diplomáticos, os etíopes 
iriam para Jerusalém com presentes para o 
Senhor e para o rei de Judá (Is 1 7; 2 Cr 
32:20-23). Quando o reino messiânico for 
estabelecido, as nações gentias irão ao 
monte Sião adorar o Senhor e levar-lhe pre
sentes (Is 60:1-7).

7. O  E g ito  ( Is 19:1 -  20:6)
0  falecido Dr. Wilbur M. Smith, grande es
tudioso das profecias, escreveu que Isaías
1 9 "contém a mais importante profecia so
bre o Egito em todo o Antigo Testamento" 
lEgypt in Biblical Prophecy, p. 77). Trata-se 
de uma profecia impressionante, pois Isaías 
declara que os três inimigos -  Egito, Israel e 
Assíria (atual Iraque) -  se unirão, um dia, para 
adorar ao Senhor e compartilhar de suas 
bênçãos!

Deus julgará o Egito (19:1-15; 20:1-6).
E provável que esta profecia tenha se cum
prido em 670 a.C., quando o Egito foi con
quistado por Esar-Hadom, rei da Assíria. A 
conquista assíria provou que os ídolos egíp
cios não poderiam protegê-los (Is 19:1) e que 
os videntes e mágicos eram incapazes de 
dar conselhos (v. 3). Nos dias de Moisés, 
Deus triunfou sobre os deuses do Egito (Êx 
12:12; Nm 33:4) e sobre a sabedoria dos 
líderes egípcios, e o faria novamente.

Além disso, as quarenta e duas provín
cias egípcias entrariam em conflito e come
çariam a lutar umas contra as outras (Is 19:2). 
O  rio Nilo, fonte de recursos econômicos 
do Egito, e os canais e córregos da região 
iriam secar, o que levaria lavradores, pesca
dores e fabricantes de tecidos à falência (vv. 
5-10). Durante séculos, os egípcios foram 
respeitados por sua sabedoria, mas seus prín
cipes e conselheiros não saberiam o que 
fazer (vv. 11-13). Em vez de andar em linha 
reta, a nação seria conduzida por caminhos

tortuosos por líderes tontos como bêbados 
cambaleando em seu próprio vômito (vv. 14, 
15). Uma figura nada agradável!

Nos dias de hoje, com as comunicações 
praticamente instantâneas e o transporte 
rápido, quando numa questão de minutos 
países podem começar uma guerra, esque
cemos que Deus ainda é soberano e pode 
fazer o que bem entender quanto aos as
suntos da humanidade. Deus destruiu tudo 
em que os egípcios acreditavam -  unidade 
política, economia, religião e sabedoria -  e 
fez deles um alvo fácil para os assírios. Quan
do as notícias internacionais são assusta
doras e você se pergunta onde está Deus, 
leia o Salmo 2 e Atos 4:23-32 e reavive sua 
esperança.

Isaías 20 é uma nota de rodapé para essa 
profecia e revela que Isaías fez algumas coi
sas incomuns para conseguir a atenção do 
povo de Judá. Uma facção queria fazer alian
ça com o Egito e a Etiópia, mas Isaías avisou- 
os de que tal aliança estava destinada ao 
fracasso. A fim de ilustrar sua mensagem, 
durante três anos o profeta vestiu-se como 
prisioneiro de guerra, usando apenas uma 
tanga. Em Judá, o partido pró-Egito causou 
tantos problemas ao profeta quanto alguns 
do povo que realizaram  a jornada com 
Moisés e que sempre falavam em voltar para 
o Egito (Is 30:1-7; 31:1-3; Nm 11; 14).

Deus salvará o Egito (19:16-25). A  ex
pressão "naquele dia" é usada cinco vezes 
nesta passagem e refere-se aos últimos dias, 
quando Jesus Cristo estabelecerá seu reino 
messiânico na Terra. Algum as mudanças 
extraordinárias acontecerão. O s egípcios 
temerão Israel (vv. 16, 1 7) e se tornarão ver
dadeiros adoradores do Senhor (vv. 18-22). 
Confiarão somente nele e não em seus ído
los e clamarão por ele em tempos difíceis. 
Trata-se de uma promessa de que os inúme
ros muçulmanos no Egito um dia se conver
terão ao Senhor e serão salvos!

Tais mudanças espirituais causarão gran
de transformação política: Israel, Egito e 
Assíria (atual Iraque) irão cooperar e desfru
tar as bênçãos do Senhor! Não apenas 
receberão as bênçãos de Deus, como tam
bém serão uma bênção para as outras nações
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(vv. 23-25). Mais uma vez, Isaías fala de uma 
"estrada" para enfatizar a união dessas três 
nações (ver Is 11:16, em que o profeta refe
re-se a um "caminho"). Que dia maravilho
so será quando houver paz entre as nações 
do Oriente Médio em conseqüência de sua 
submissão ao Rei dos reis! Devemos conti
nuar orando: "Vem, Senhor Jesus!" (Ap 
22 :20).

8. Edom (Is 21:11, 12)
Dumá e Seir são outros nomes para Edom 
(Nm 24:18). No original hebraico, Isaías 
mudou de lugar uma letra na palavra Adom 
e criou Dumá, que significa "tranqüilidade, 
silêncio". Era sua maneira de dizer: "Edom 
será silenciada; já não existirá". O s edomitas 
eram descendentes de Esaú, cujo apelido era 
"ruivo, vermelho [Edom]" (Gn 25:21-34). 
Edom era uma região inóspita, de areia ver
melha; o povo de lá era terrivelmente hostil 
contra os judeus (SI 137:7).

Isaías era o atalaia na muralha (Is 21:6; 
Ez 3:16-21; 33:1-11), e alguém lhe pergun
tou: "Guarda, a que hora estamos da noi
te?". Que horas da noite eram? O  avanço 
do exército assírio havia trazido trevas as
sustadoras para as nações, e Edom queria 
saber se havia alguma esperança, alguma luz. 
A  resposta do profeta foi curta, porém ade
quada, contendo informações e também um 
convite. A manhã estava chegando, e a 
Assíria seria derrotada por Deus nos cam
pos de Judá (Is 37:36). Porém, a manhã não 
seria eterna, e a Babilônia acabaria por to
mar o lugar da Assíria, trazendo ainda mais 
trevas às nações.

Em seguida, Isaías incluiu um convite em 
três palavras simples: perguntai, voltai, vinde. 
"Buscai ao Senhor", instou o profeta. "Deixai 
o pecado e tornai a ele. Vinde ao Senhor e 
ele vos receberá!" Um breve "dia da salva
ção" iria raiar, e era melhor que usassem bem 
a oportunidade.

Edom não aceitou o convite. A nação 
foi tomada pela Babilônia, depois pelos 
persas (que m udaram  seu nom e para 
"Iduméia") e, finalmente, pelos romanos. A 
batalha entre Esaú e Jacó foi levada adiante 
por Herodes, que era idumeu. Depois da

queda de Jerusalém em 70 d.C, Edom desa
pareceu do cenário.

9. A  A rábia (Is 21:13-17)
O  profeta viu as caravanas dos mercadores 
de Dedã deixando as rotas de com ércio e 
escondendo-se no bosque por causa da in
vasão do exército assírio. O  povo do oásis 
de Tema levou comida e água para os fugi
tivos. Um dia, porém, as caravanas tiveram 
de fugir, pois de que maneira poderiam os 
animais vagarosos dos mercadores ou seus 
arcos competir com a cavalaria assíria e com 
suas armas poderosas? Assim  com o um 
trabalhador, Deus tinha um "contrato" a 
cumprir (Is 16:14). No prazo de um ano, a 
pompa e glória das tribos árabes chega
riam ao fim.

10. J u d á  e Je ru sa lé m  (Is 22:1-25)
O  povo de Judá estava se comportando 
como seus vizinhos pagãos, de modo que 
não foi por acaso que Isaías os incluiu na 
lista das nações que seriam julgadas por 
Deus. Em sua misericórdia, o Senhor livraria 
Jerusalém do exército assírio, porém não os 
livraria da Babilônia. Isaías apontou dois pe
cados em particular que levariam ao declínio 
de Judá e a seu cativeiro na Babilônia.

A incredulidade do povo (vv. 1-14). Ape
sar de algumas partes dessa descrição pare
cerem falar da invasão assíria nos dias de 
Ezequias (caps. 36 -  37; 2 Rs 18 -19; 2 Cr 
32), a referência principal é à conquista de 
Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C. No 
tempo de Isaías, Jerusalém era uma "cidade 
de festa", onde o povo realizava todo tipo 
de celebração (Is 5:11-1 3; 32:12, 1 3). A  filo
sofia popular era "comamos e bebamos, que 
amanhã morremos." (Is 22:13; 56:12; 1 Co 
15:32). Contudo, o profeta não participava 
dessas festas, pois via chegando o dia em 
que a morte e a destruição reinariam na ci
dade de Davi. As pessoas subiram aos telha
dos das casas, mas o profeta desceu até um 
dos três vales nas cercanias de Jerusalém e, 
ali, Deus lhe deu uma visão. Visões e vales 
geralmente andam juntos.

O  profeta viu pessoas morrendo, não por 
ferimentos de guerra, mas de fome e de
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enfermidades (Is 22:2). Viu os governantes 
de seu país fugindo de medo com a chega
da do exército inimigo (vv. 3-7; 2 Rs 25:1 -
1 0). O  povo faria todo o possível para se 
preparar para um longo cerco (Is 22:8-11): 
juntaria armas (1 Rs 7:2; 10:17), fortificaria 
muralhas (Is 22:9,10), cuidaria do sistema de 
suprimento de água (v. 9; 2 Cr 32:1-4, 30;
2 Rs 20:20) e construiria um reservatório 
entre os muros (Is 22:11). Mas toda essa pre
paração frenética não os livraria do inimigo. 
"Tira-se a proteção de Judá." (v. 8). Em sua 
falsa confiança, diriam: "Assim como o Se
nhor livrou Jerusalém da Assíria, também nos 
livrará da Babilônia".

O  povo fez de tudo, exceto confiar no 
Senhor (v. 11). Em vez de banquetear, de
veriam estar jejuando, pranteando, vestindo 
panos de saco e raspando os cabelos em 
sinal de angústia (v. 12; Ed 9:3; Tg 4:8-10). 
Deus havia enviado vários profetas para 
avisá-los, mas o povo não lhes deu ouvi
dos. Era tarde demais; seus pecados não 
poderiam ser perdoados, pois seu coração 
estava endurecido. Judá iria para o cativeiro, 
e a Palavra de Deus a Isaías se cumpriria (Is 
6:9-13).

A infidelidade dos líderes (vv. 15-25).
Se os líderes tivessem colocado sua fé no 
Senhor e chamado o povo ao arrependimen
to, então talvez houvesse esperança, mas 
muitos dos líderes eram como Sebna, pen
sando apenas em si mesmos. Com o tesou
reiro ("administrador"), Sebna era o segundo 
em autoridade abaixo do rei Ezequias (ver 
caps. 36 -  37), mas ele usou sua autoridade 
le possivelmente o dinheiro do rei) para cons
truir para si mesmo um túmulo monumental 
IIs 22:16) e adquirir carros (v. 18; ver is 2:7). 
Sebna não era um homem espiritual e pro
vavelmente fazia parte do partido pró-Egito 
em Judá.

Deus julgou Sebna rebaixando-o de po
sição (de acordo com Is 36:3, ele se tornou 
"escrivão"), envergonhando-o e, depois, de- 
portando-o. Em seguida, foi jogado "como 
uma bola" (Is 22:18) em um país distante 
■ Assíria?), onde morreu. Não pôde ter um 
funeral dispendioso nem ser enterrado em 
seu túmulo sofisticado.

Deus escolheu outro homem, Eliaquim 
("Deus levantará"), e chamou-o de "meu 
servo". Em vez de explorar seu povo, seria 
um pai para eles e usaria sua "chave" (auto
ridade) para o bem de sua nação. Seria uma 
estaca, fincada em lugar firme, na qual se 
poderia pendurar muitas coisas. Porém, 
mesmo um líder piedoso como Eliaquim não 
seria capaz de refrear a queda final de Judá, 
pois um dia a nação inteira cairia (v. 25). 
Eliaquim é uma figura de Jesus Cristo (Ap 
3:7), o maior Servo de todos.

11. F e n íc ia  (Is 23:1-18)
O s fenícios eram um povo mercante, cujas 
terras ficavam aproximadamente na região 
que hoje pertence ao Líbano. Seus barcos 
navegavam pela costa do Mediterrâneo, 
onde suas muitas colônias garantiam um 
abundante fluxo de riquezas provindas do 
mundo todo. As principais cidades eram 
Tiro e Sidom. Davi e Salomão utilizaram tra
balhadores e materiais de construção da 
Fenícia (2 Sm 5:11; 1 Rs 5:8, 9). O  rei Aca
be casou-se com a princesa fenícia Jezabel, 
que trouxe o culto a Baal para Israel (1 Rs 
16:29-33).

Declaração (vv. 1-7). Isaías dirigiu-se aos 
navios da Espanha (Társis) aportados em 
Chipre (Quitim, na ARC), dizendo a suas 
tripulações para levantar âncoras e partir 
(v. 6), pois Tiro não existia mais. O s merca
dores da Espanha, das regiões costeiras e 
até do Egito se lamentariam, pois a grande 
indústria marítima de Tiro havia desapare
cido, e a economia do Mediterrâneo fora 
devastada. (Ver Ap 1 7 -  18 para traçar um 
paralelo. Observe também que a Babilônia 
e Tiro são comparadas a prostitutas [Is 23:16,
1 7].) O s alegres cidadãos de Tiro amanhe
ceriam como refugiados (v. 7) quando Nabu- 
codonosor conquistasse a Fenícia em 572 
a.C. (Ele não tomou a parte insular de Tiro, 
mas Alexandre, o Grande, o faria em 332 
a.C. Ver Ez 26.)

Explicação (vv. 8-14). "Quem  formou 
este desígnio contra Tiro?" (v. 8). O  Senhor 
Todo-Poderoso! Assim como ele determinou 
a destruição do Egito (Is 19:23) e da Babilô
nia (Is 13:20 ), também decidiu julgar Tiro.
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Da mesma forma que a Assíria destruiu a 
cidade da Babilônia em 689 a.C., também 
Tiro e Sidom seriam destruídas em 585-572 
a.C. pela Babilônia, que havia adquirido 
novas forças (Is 23:13). O  orgulho de Tiro 
(v. 9) era um pecado que Deus não poderia 
ignorar.

Expectativa (vv. 15-18). Mesmo antes de 
sua destruição final, Tiro e Sidom não fariam 
mais negócios por setenta anos. A história 
nos conta que os assírios restringiram o co
mércio fenício de 700 a 630 a.C.; mas quan
do a Assíria começou a enfraquecer, Tiro e 
Sidom voltaram a suas práticas comerciais. 
O  profeta comparou a cidade renascida a 
uma velha prostituta que teria de cantar 
músicas para atrair a atenção dos fregueses. 
Ao que parece, os negócios marítimos não 
seriam tão fáceis nem tão lucrativos quanto 
haviam sido anteriormente. No versículo 18, 
Isaías olhou adiante para o reino messiânico, 
quando a riqueza de Tiro não seria acumu
lada (ver Z c  9:3), mas sim dada ao Senhor 
como oferta santa.

Ao longo destes onze capítulos, apren
demos algumas lições importantes. Em pri
meiro lugar, Deus está no controle de todas 
as nações e pode fazer o que quiser com 
elas. Nas palavras de Friedrich von Logau: 
"Ainda que as moendas de Deus trabalhem 
devagar, moem muito fino" (traduzido por 
Henry Wadsworth Longfellow). Em segundo 
lugar, Deus odeia particularmente o pecado

do orgulho (ver Is 13:11; 16:6; 23:9; e Pv 
8:13). Quando uma nação se volta contra o 
Deus vivo para confiar em suas riquezas e 
armamentos, Deus precisa mostrar-lhe que 
ele é o único refúgio seguro. Em terceiro 
lugar, Deus julga as nações conforme tra
tam umas às outras. Judá foi a única nação 
mencionada que possuía a lei de Deus e, 
no entanto, Deus exigiu que as outras dez 
nações gentias prestassem contas de seus 
atos. "Assim, pois, todos os que pecaram sem 
lei também sem lei perecerão" (Rm 2:12). 
Por fim, Deus sempre dá uma palavra de 
promessa e de esperança para seu povo. A 
Babilônia cairá, mas Deus cuidará de Judá 
(Is 14:1-3, 32). Moabe não aceitará a prote
ção de Jerusalém, mas um dia Deus estabe
lecerá na cidade santa o trono do Messias 
(Is 16:5). A  Assíria e o Egito podem ser ini
migos declarados dos judeus, mas chegará 
o tempo em que as três nações glorificarão 
a Deus juntas (Is 19:23-25).

Sendo assim, não importa quão assusta
dora a situação nacional ou internacional 
venha a se tornar, os filhos de Deus podem 
sempre ter paz, pois sabem que o Deus Todo- 
Poderoso está em seu trono. As nações po
dem irar-se e conspirar contra o Senhor, mas 
"Ri-se aquele que habita os céus" (SI 2:4).

Quando o Senhor da Terra e do céu é 
seu Pai e você se submete alegremente a 
Cristo, então não há o que temer (Mt 11:25-
30). Portanto, seja consolado!



U m R efú g io  d a  
T em pestade

Isaías 2 4 - 2 7

Depois de profetizar sobre onze nações, 
Isaías ampliou a abrangência de suas 

profecias e descreveu o julgamento que vi
ria sobre todo o mundo. A palavra hebraica 
erets, usada dezesseis vezes no capítulo 24, 
é traduzida por terra e mundo. Nem sempre 
é fácil dizer quando erets refere-se a apenas 
um país ou a todo o planeta, mas o contex
to normalmente indica qual é o caso. Isaías 
24 -  27 descreve um julgamento global que 
terminará com a destruição dos inimigos de 
Deus e a restauração de seu povo Israel em 
sua terra.

Isaías advertiu o reino do Norte de que 
os assírios os destruiriam e disse a Judá que 
os babilônios o levariam cativo, mas essas 
calamidades locais eram apenas precurso
ras de uma catástrofe maior no fim dos tem
pos e que sobreviria ao mundo todo. O 
profeta chamou esse tempo de terrível juízo 
de "Dia do S e n h o r ", e no Novo Testamento 
esse dia é descrito em Mateus 24, Marcos 
13 e Apocalipse 6 - 1 9 .

Isaías faz três declarações que servirão 
de consolo ao povo escolhido de Deus na
quele terrível dia de juízo. Essas declarações 
também nos encorajam hoje ao vermos nos
so mundo mergulhando de cabeça no pe
cado e na rebelião contra Deus. Será que 
Deus irá, de fato, castigar o perverso? E que 
esperança há para os justos?

1 . O  S e n h o r  j u l g a r á  s e u s  in im ig o s  
(Is 24:1-23)
O  resultado do juízo de Deus será um mun
do devastado, desolado, transtornado e com 
seus habitantes dispersos. É possível que, ao 
escrever essas palavras, o profeta tivesse em

5 mente Gênesis 1:2 e 11:9. Ninguém na Ter
ra escapará, pois "Deus não faz acepção de 
pessoas" (At 10:34). Prestígio, poder e rique
za não são proteção contra a ira de Deus.
0  Senhor fala e, como um moribundo, "o 
mundo enfraquece e se murcha" (Is 24:3,
4). O s orgulhosos de sua riqueza e posição 
se verão pobres e sem poder.

Deus castiga os habitantes da Terra por 
terem corrompido o mundo com seus pe
cados. Quando Adão pecou, Deus amaldi
çoou o solo como parte do castigo dado a 
ele (Gn 3:17-19; Rm 8:20-22) e advertiu o 
povo de Israel de que seus pecados con
taminariam a Terra Prometida (Nm 35:33). 
Nos dias de hoje, vemos a ganância dos 
homens poluindo a terra, a água e a atmos
fera, explorando indiscriminadamente as 
riquezas terrestres dadas por Deus. O  pe
cado tem conseqüências não apenas no 
caráter e na consciência humana, mas tam
bém na natureza.

Há séculos, a humanidade vem poluin
do o mundo com sua desobediência à lei 
de Deus e sua transgressão a seus estatutos. 
Foi isso o que causou o dilúvio (Gn 6:5, 11-
1 3). Bem antes de Moisés apresentar a lei, 
as pessoas sabiam que era errado mentir, 
roubar e matar (Rm 1:18 -  2:16), mas ainda 
assim fizeram o que era mau. A "aliança eter
na" de Isaías 24:5 refere-se ao que geralmen
te chamamos de aliança com Noé (Gn 8:20
-  9:17) e fala, principalmente, de nosso 
cuidado com o mundo de Deus e com o 
tratamento dispensado aos demais seres hu
manos. Isaías 24:16 deixa implícito que Deus 
também julgará o mundo, pois as pessoas 
são traiçoeiras e não mantêm sua palavra. 
O s seres humanos abusaram do mundo e 
de seus habitantes e vão pagar por isso.

O s versículos 6-13 apresentam um retra
to nítido de como serão as coisas na terra 
no Dia do S e n h o r . Em Israel, a colheita cos
tumava ser um tempo de grande alegria; mas 
não haveria com que se alegrar, pois não 
existiria mais colheita. O  juízo de Deus des
truiria a safra e também os lavradores (ver 
Ap 6:8 e 9:15). "A cidade" é mencionada 
pelo menos oito vezes nesses capítulos (Is 
24:10, 12; 26:5; 27:10) e deve ser entendida
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em termos genéricos, não como uma re
ferência a uma cidade específica. Q uer 
vivessem na cidade, quer no campo, as pes
soas não escapariam da ira de Deus. Assim 
como o fazendeiro que colhe até a última 
azeitona ou o último cacho de uva, tam
bém o Senhor julgaria completamente os 
pecadores (Is 24:13). O  único cântico du
rante essa colheita seria aquele entoado 
pelos remanescentes fiéis, que confiariam 
em Deus e seriam salvos (vv. 14-1 6a). A  dou
trina do "remanescente" é uma parte im
portante da mensagem de Isaías (Is 1:9; 
10:20-22; 11:11, 16; 14:22, 30), e o filho 
mais velho de Isaías chamava-se "Um-Res- 
to-Volverá" (Is 7:3).

O  profeta mudou a figura, em Isaías 
24:17, 18a, descrevendo as tentativas inúteis 
de animais amedrontados para evitar arma
dilhas de caçadores. Sem a fé no Senhor, 
não haverá saída naquele grande dia de 
juízo. Onde quer que estiverem os pecado
res, não conseguirão se esconder da ira de 
Deus (Ap 6:15-1 7).

A abertura das "represas do alto" (Is 
24:18b) nos faz lembrar o dilúvio (Gn 7:11). 
Jesus disse que antes do "Dia do S e n h o r " a 
sociedade se tornaria como nos dias ante
riores ao dilúvio (Mt 24:37-42). Naquele dia, 
Deus fará tudo e todos estremecerem e tudo 
o que o homem construiu vacilará como um 
bêbado e balançará como uma rede de dor
mir (Is 24:20; ver Is 1:8). O  fardo da culpa 
se tornará pesado demais para as pessoas 
carregarem.

Contudo, o Dia do S e n h o r  afetará não 
apenas a Terra e seus habitantes, mas tam
bém Satanás e suas hostes. Deus julgará "no 
céu, as hostes celestes, e os reis da terra, na 
terra" (Is 24:21). Esses julgamentos serão 
parte da batalha espiritual que está sendo 
travada há séculos entre os exércitos do Se
nhor e as hostes do inimigo (Gn 3:15; Lc 
10:17-27; Ef 6:1 Oss; Ap 12). Isaías 24:22 é 
paralelo a Apocalipse 20:1-3, um aconteci
mento que ocorrerá pouco antes do reino 
milenar de Jesus Cristo (Is 24:23; Ap 20:4-
10). O  auge do "Dia do S e n h o r"  será quando 
"o S e n h o r  dos Exércitos reinar no monte 
Sião" (v. 23).

2. O  S e n h o r  p r e s e r v a r á  s e u  p o v o  
(Is 25:1-12)
Este capítulo é um cântico de louvor ao 
Senhor entoado pelo rem anescente fiel 
que ele preservou no "Dia do S e n h o r ". Nes
se cântico, três figuras impressionantes se 
destacam:

A cidade arruinada (vv. 1-3). Encontra
mos essa figura anteriormente (Is 24:10, 12) 
e observamos que "a cidade" é um termo 
genérico que se refere a todas as cidades. 
Isaías vivia num ambiente rural de vilas e 
de pequenas cidades, e as grandes cidades 
(ou cidades-Estados) eram lugares de poder 
e de riqueza. Em tempos de guerra, as pes
soas fugiam para as cidades muradas em 
busca de proteção. Porém, as grandes ci
dades do mundo não oferecerão proteção 
alguma quando Deus derramar sua ira so
bre as nações (Is 2:19; Ap 16:19). As cida
des rebeldes serão forçadas a reconhecer 
a grandiosidade do Senhor e a prestar-lhe 
homenagem.

O  refúgio (vv. 4, 5). Isaías descreve duas 
figuras: uma forte tempestade e o calor no 
deserto. Onde os viajantes podem se refu
giar? Vêem uma grande rocha e se refugiam 
nela. Deus é essa rocha (Dt 32:3, 4, 30; 
33:27; SI 46:1; 61:1 -4) e será um refúgio para 
seu povo durante o terrível "Dia do S e n h o r ". 
O s gritos de vitória do inimigo desaparece
rão como o calor some quando as nuvens 
cobrem o Sol.

Deus toma conta dos seus em tempos 
de provação e de juízo. Ele cuidou de Noé 
e sua família durante do dilúvio (Gn 6 -  8) e 
guardou Israel quando seus juízos feriram o 
Egito (Êx 8:22, 23; 9:4, 6, 26; 10:23; 11:6, 7; 
12:13). Protegeu Raabe e sua família quan
do Jericó foi tomada (Js 6:25) e preservou 
um remanescente fiel quando Judá foi leva
da para o cativeiro na Babilônia (Ed 9:8, 9). 
Ao longo dos séculos, Deus guardou sua 
Igreja apesar dos ataques de Satanás (Mt 
16:18) e a salvará da ira vindoura (1 Ts 1:10; 
5:9). Quando o "Dia do S e n h o r " vier a este 
mundo perverso, Deus cuidará para que o 
remanescente judeu seja preservado. "Escon- 
de-te só por um momento, até que passe a 
ira. Pois eis que o S e n h o r  sai do seu lugar,
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para castigar a iniqüidade dos moradores da 
terra" (Is 26:20, 21).

O  banquete (vv. 6-12). Para o judeu 
do Antigo Testamento, um banquete era 
uma representação da era do reino quan
do o Messias reinaria sobre Israel e todas 
as nações do mundo. Israel entraria em 
sua glória, e os gentios iriam a Sião adorar 
ao Senhor (Is 2:1-5; 55:1-5; 60:1 ss). Q uan
do )esus usou a figura do banquete em 
Mateus 8:11 e Lucas 13:28, 29, o povo 
sabia que ele estava se referindo ao reino 
prometido.

O  alimento que comemos apenas sus
tenta a vida, mas nesse banquete a morte 
será conquistada. "Destruirá neste monte a 
coberta que envolve todos os povos e o véu 
cue está posto sobre todas as nações. Tra
gará a morte para sempre, e, assim, enxuga
rá o S e n h o r  Deus as lágrimas de todos os 
'ostos" (Is 25:7, 8). O  funeral se transforma- 
'á num casamento! O  versículo 8 foi citado 
por Paulo em 1 Coríntios 1 5:54 e pelo após
tolo João em Apocalipse 7:17 e 21:4.

A "coberta" e o "véu" em Isaías 25:7 tam- 
oém podem indicar a cegueira de Israel e 
das nações em relação ao Deus verdadeiro 
e Salvador (2 Co 3:12-18; 4:3, 4). Quando o 
Senhor Jesus Cristo retornar em poder e gló- 
na, todos em Israel "olharão para aquele a 
auem traspassaram" (Zc 12:10) e crerão nele 
oara receber a salvação. O  véu será removi- 
co. e verão seu Messias e seu Deus. Então, 
entoarão o cântico de Isaías 25:9 ao entrar 
no grande banquete do reino.

Em contraste à exaltação do monte Sião, 
.emos a humilhação de Moabe (vv. 10-12). 
r provável que Isaías tenha escolhido Moabe 
como um exemplo de como Deus humílha- 
'á todos os inimigos de Israel. Trata-se de 
jm a figura bastante nítida: os moabitas são 
comparados à palha pisada "na água da cova 
da esterqueira". Ficarão atolados tão profun
damente que terão de nadar para sair de lá! 
Enquanto os judeus estarão se banquetean- 
do. os moabitas tentarão escapar do excre- 
~ento que os animais judeus consomem! 
Vioabe sem pre foi co n h e cid a  por seu 
orgulho (Is 16:6ss), porém Deus os humilha- 
'á juntamente com todas as nações que se

exaltam, exploram os outros e que se re
cusam a sujeitar-se ao Senhor.

3. O  S e n h o r  r e s t a u r a r á  a  n a ç ã o  
(Is 26:1 -  27:13)
Israel está cantando novamente (Is 24:14- 
16; 25:1 ss) e, dessa vez, a ênfase é sobre a 
retidão e a paz. Não pode haver verdadeira 
paz sem retidão (Is 32:17), e não pode ha
ver retidão sem a salvação de Deus por meio 
de Jesus Cristo (Rm 3:21-31). Foi no Calvário 
que "a justiça e a paz se beijaram" (SI 85:10). 
Quando Jesus Cristo reinar na Terra, a pro
messa do Salmo 72:7 se cumprirá: "Floresça 
em seus dias o justo, e haja abundância de 

| paz até que cesse de haver lua". Jesus Cris
to é nosso verdadeiro Melquisedeque -  Rei 
da Justiça e Rei da Paz (Hb 7:1-3).

A  expressão "naquele dia" (Is 26:1; 27:1,
2, 12, 13) refere-se ao "Dia do S e n h o r " e às 
bênçãos que seguirão quando o Senhor 
derrotar seus inimigos. Nestes dois capítulos, 
o profeta encoraja o povo sofredor de Deus 
ao descrever com sete figuras as bênçãos do 
reino que os esperam no futuro.

A cidade forte (26:1-6). Samaria foi der
rotada pelos assírios, e Jerusalém, pelos 
babilônios, mas a Nova Jerusalém  será 
invencível. No "Dia do S e n h o r ", Deus arra
sará as cidades arrogantes da Terra, mas o 
monte Sião será exaltado para a glória do 
Senhor (Is 2:1-5). Jerusalém não será mais a 
cidade pecaminosa descrita no capítulo 1; 
antes, será justa para um povo santo, cujos 
pecados foram purificados (Zc 13:1). Com 
pare Isaías 26:2 com os Salmos 15 e 24.

Somente aqueles que creram em Jesus 
Cristo entrarão na cidade e, pelo fato de crer, 
terão paz (Rm 5:1). A  palavra hebraica para 
"paz" (shalom) significa muito mais do que 
o fim de uma guerra. Inclui bênçãos como 
plenitude, vigor, quietude de alma, preser
vação e perfeição. O s judeus normalmente 
se cumprimentam perguntando: "Qual é a 
sua paz?", e a resposta de Isaías seria: "mi
nha paz vem do Senhor, pois confio somen
te nele!" O  conselho de Paulo em Filipenses 
4:6-9 baseia-se em Isaías 26:3.

Vale observar que o hino Rocha Eterna, 
de Augustus Toplady, é baseado nas palavras
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do versículo 4: "Porque o S e n h o r  Deus é uma 
rocha eterna". A  Nova Jerusalém é uma ci
dade edificada sobre a Rocha!

O  caminho aplainado (vv. 7-11). O b 
servamos a ênfase de Isaías sobre a figura 
do "caminho" ou da "estrada" (ver comen
tários com referência a Is 11:16). Ao longo 
de grande parte de sua história, os judeus 
viajaram por um caminho tortuoso, porém, 
quando o reino for estabelecido, Deus lhes 
dará caminhos aplainados e livres de obs
táculos. Uma vez que estarão andando na 
vontade de Deus, seu caminho será segu
ro e agradável. Esperarão no Senhor para 
saber sua vontade. Conversarão com o Se
nhor e o adorarão, mesmo durante a noite 
(SI 119:55).

De acordo com Isaías 26:9-11, Deus quer 
que o mundo aprenda a justiça. Ele envia 
seus juízos, mas ainda assim o povo não se 
arrepende (Ap 9:20, 21; 16:9). Mostra sua 
graça de inúmeras maneiras, porém as pes
soas continuam a fazer o mal. Sua mão está 
operando, mas não a vêem. O  profeta ora 
para que Deus se revele por meio de seu 
povo ao trabalhar em favor dele. O  reaviva- 
mento e a restauração de Israel deverão 
contribuir para convencer o mundo de que 
Deus não está morto e de que ele mantém 
suas promessas.

A m ulher com  dores de parto (vv. 12-
18). A agonia do "Dia do S e n h o r " é com
parada às dores da mulher em trabalho de 
parto (Is 13:6-8; 1 Ts 5:1-3). Isaías descreve 
o remanescente confessando suas faltas ao 
Senhor. Por causa de seus pecados, fica
ram sujeitos a muitos gentios tiranos, mas 
agora esses tiranos não existiam mais e não 
poderiam escravizá-los. Deus disciplinou 
seu povo e o trouxe a um lugar onde tudo 
o que lhe restava fazer era derramar diante 
do Senhor as suas orações (Is 26:16 ), mas 
ele os ouviu e salvou. Israel sentiu dores 
como uma mulher dando à luz, mas seu 
trabalho não trouxe nada ao mundo! Israel 
deixou de dar à luz as bênçãos que Deus 
queria que trouxesse ao mundo (v. 18). 
Porém, na era do reino, Israel e o monte 
Sião se tornarão fonte de bênçãos para o 
mundo todo.

O  que impediu Israel de se tornar a 
bênção para o mundo que Deus queria que 
fosse? Abandonou a adoração sincera ao 
Deus verdadeiro e dedicou-se aos ídolos. O  
verbo em hebraico, no versículo 13, traduzi
do por "têm tido domínio" é a raiz do subs
tantivo baal, nome do deus cananeu da 
tempestade, cujo culto causou muitos pro
blemas em Israel. Contudo, a palavra baal 
também significa "marido", indicando, nes
se caso, que Israel não foi fiel ao seu mari
do, Jeová, mas que, em sua infidelidade, 
voltou-se para outro deus. A mesma figura 
aparece em Tiago 4:4.

O  orvalho vivificador (vv. 19-21). Da 
mesma forma como o orvalho traz vida nova 
para o solo e a vegetação, assim Deus res
suscitará os mortos da Terra. O  profeta já 
havia anunciado a grande vitória de Deus 
sobre a morte (Is 25:7, 8) e agora nos diz 
como ele o fará: ressuscitará esses corpos 
do pó. Ressurreição não é reconstrução; Deus 
não reúne as partes do corpo e lhes dá vida. 
Paulo comparou o milagre da ressurreição à 
colheita dos grãos plantados no solo (1 Co 
15:35-49). A  semente é enterrada e morre, 
mas de sua morte provêm a vida e o fruto. 
Isaías havia acabado de escrever sobre dores 
de parto (Is 26:17, 18) de modo que com
para a ressurreição a um nascimento: "e a 
terra dará à luz os seus mortos" (v. 19).

Quando Cristo voltar para buscar sua 
Igreja, os cristãos que "dormem em Jesus" 
serão ressuscitados (1 Ts 4:13-18). Quando 
voltar com sua Igreja para julgar seus inimi
gos e estabelecer seu reino, também haverá 
uma ressurreição (Ap 19:11 -  20:6). Esses 
dois acontecimentos são chamados "a pri
meira ressurreição" e referem-se somente às 
pessoas salvas. Ao final dos mil anos, quan
do Satanás for finalmente aprisionado, os 
perdidos serão ressuscitados para enfrentar 
o julgamento diante do grande trono branco 
(Ap 20:7-15). Apesar de o Antigo Testamen
to não nos fornecer a revelação completa 
da morte e da ressurreição, ele nos garante, 
porém, que há um futuro para o corpo hu
mano (Dn 12:2; SI 16:9, 10).

Deus ouve a oração do remanescente (Is 
26:11-19) e responde dando-lhes a segurança
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de que necessitam (vv. 20, 21). Ele promete 
proteger seu povo dos terríveis ataques do 
inimigo (Ap 12). Deus castigará os inimigos 
que escravizaram seu povo, cujo sangue cla
ma da terra por vingança (Gn 4:10, 11; Ez 
24:7, 8; Ap 6:9-11). O  sangue derramado 
injustamente polui a terra (Nm 35:29-34; SI 
106:34-39) e atrai o juízo de Deus.

O  dragão derrotado (27:1). As nações 
ao redor de Israel tinham vários mitos sobre 
monstros marinhos, e um deles era compa
rado ao "leviatã" ou dragão, provavelmente 
o crocodilo (Jó 3:8; 41:1 ss). Abater um leviatã 
(ARC) ou crocodilo (ARA) era uma grande 
façanha (SI 74:14), e foi o que o Senhor pro
meteu fazer. Satanás mantinha essas nações 
cativas através de suas superstições religio
sas, mas o remanescente não precisava te
mer os falsos deuses dos gentios. Com o 
povo de Deus nos dias de hoje, somos liber
tos da escravidão de Satanás e de seus fal
sos deuses que ele nos seduz a adorar (Cl 
2:13-15), e podemos nos alegrar na grande 
vitória de nosso Senhor (Jo 12:31). Quando 
a batalha terminar e o Senhor conquistar o 
mal, Israel poderá entrar no glorioso reino 
sem medo.

A videira frutífera (vv. 2-11). Como em 
Isaías 5:1-7, a vinha é Israel, mas aqui o pro
feta vê tanto a nação de seu tempo quanto 
o Israel do futuro, quando o reino for esta
belecido. Deus não estava zangado com seu 
povo (Is 27:4), apenas ansiava para que vol
tassem para ele e cressem nele com fervor. 
O  Senhor usou a guerra (Assíria) para casti
gar o reino do Norte e o cativeiro (Babilônia) 
para disciplinar o reino do Sul (v. 8), porém 
o fez em amor e não com raiva. O s versículos
10 e 11 são a descrição de Jerusalém de
pois do cerco babilônio. Deus retirou sua 
misericórdia temporariamente até que seus 
propósitos fossem cumpridos.

No "Dia do S e n h o r ", Deus usará o sofri
mento para purificar seu povo e prepará-lo 
para o reino. O  versículo 9 não sugere que
o sofrimento pessoal seja uma forma de pa
gar pelo pecado, pois somente o sacrifício 
de Jesus Cristo é capaz disso. Deus usa o 
sofrimento como disciplina para nos levar à 
submissão, a fim de que busquemos a ele e

à sua santidade (Hb 12:1-11). O  cativeiro da 
Babilônia curou os judeus de sua idolatria 
de uma vez por todas (Is 27:9).

No tempo de Isaías, a vinha estava produ
zindo uvas bravas, mas no reino vindouro, 
Israel florescerá e frutificará. Deus guardará 
seu povo e lhes dará todo o necessário para 
glorificar seu nome. A nação "florescerá e 
brotará Israel, e encherão de fruto o mundo" 
(v. 6). As nações do mundo serão abençoa
das por intermédio de Israel (Gn 12:1-3).

A Bíblia fala de três vinhas: o povo de 
Israel (Is 5; 27), Cristo e sua Igreja (Jo 15) e 
a sociedade pagã dos gentios, a "videira 
da terra" (Ap 14:18). A  videira de Israel não 
está dando frutos, a "videira da terra" está 
enchendo o mundo de frutos venenosos, e 
aqueles que fazem parte do povo de Deus 
precisam  ser ramos fiéis nessa vinha e 
produzir frutos que glorifiquem o nome do 
Senhor.

A festa alegre e santa (vv. 12, 13). O
acampamento de Israel era dirigido pelo to
que das trombetas (Nm 10). A  Festa das 
Trombetas era realizada no primeiro dia do 
sétimo mês e preparava Israel para o Dia da 
Expiação (Lv 23:23-32). O  Dia da Expiação, 
por sua vez, os preparava para a Festa dos 
Tabernáculos, um retrato da alegria do rei
no futuro (Lv 23:33-44).

Isaías previu um dia glorioso quando 
Deus repetiria o milagre do êxodo e livraria 
seu povo da escravidão das nações gentias. 
A trombeta os convocaria para ir a Jerusa
lém (Mt 24:31) e anunciaria a vitória de Deus 
sobre seus adversários: "e adorarão ao 
S e n h o r  no monte santo em Jerusalém". O  
reino seria como uma festa interminável e 
como um dia santo de adoração em que o 
povo se alegra no Senhor. É evidente que o 
povo de Deus, hoje, também está à espera 
do "ressoar da trombeta" (1 Co 15:50-58;
1 Ts 4:13-18) anunciando a vinda de Jesus 
para buscar sua Igreja. Então, voltaremos 
com ele ao céu e nos prepararemos para a 
festa de casamento do Cordeiro. Voltaremos 
com ele para a Terra, onde governaremos 
com ele em seu reino.

Você está orando diariamente: "venha o 
teu reino"?



N uvens de T empestade 
S o bre  J erusalém

Isaías 2 8 - 3 1

O nome Jerusalém significa "cidade de 
paz", mas ao longo da sua história tem 

sido associado mais a conflitos do que a paz. 
Ainda hoje, Jerusalém é um foco de preo
cupação no Oriente Médio. "Orai pela paz 
de Jerusalém!" (SI 122:6), admoesta o sal- 
mista. Por que devemos orar por Jerusalém? 
Por que não orar por Londres, Moscou ou 
Roma? Porque quando houver paz verda
deira em Jerusalém, haverá paz em toda a 
Terra (Is 52:7; 66:12), de modo que deve
mos dar ouvidos às palavras do salmista.

Os capítulos 2 8 - 3 1  registram uma sé
rie de cinco "ais" (Is 28:1; 29:1, 15; 30:1; 
31:1) que se concentram, principalmente, 
em Jerusalém. Encontramos outro "ai" em 
Isaías 33:1 e, intercaladas com  esses "ais" 
de juízo, há promessas de restauração e de 
glória. Isaías está tentando convencer os 
governantes de Judá a parar de confiar em 
"forças políticas" e em tratados internacio
nais e passar a confiar no Senhor.

1 . O  S e n h o r  a d v e r t e  J e r u s a l é m  
(Is 28:1-29)
Como todo judeu devoto, Isaías amava Je
rusalém, a cidade santa, a cidade de Davi, o 
lugar da habitação de Deus (SI 122 e 137). 
Contudo, -Isaías viu uma tempestade se for
mando sobre a cidade e anunciou que ha
veria problemas adiante. Era hora de o povo 
voltar-se para Deus em arrependimento.

O  profeta começa sua mensagem anun
ciando o julgamento divino sobre Efraim (Is 
28:1-6). Sem dúvida, a queda de seus vizi
nhos serviria de aviso para Judá e Jerusa
lém! Se a Assíria conquistasse Samaria, Judá 
seria a próxima da lista. O  reino do Norte

6 orgulhava-se de sua capital, Samaria, como 
uma linda coroa (ou grinalda) na cabeça 
de um vale frutífero. Porém, sua arrogância 
era detestável ao Senhor, pois pensavam 
que sua cidade era invencível. Samaria rei
nava em luxo e prazer e não tinha medo 
de seus inimigos.

O  Senhor também se desagradava da 
embriaguez de seu povo. Para os judeus, o 
vinho era um presente de Deus e uma fonte 
de alegria (Jz 9:1 3; SI 104:1 5). A lei não exi
gia abstinência total, mas advertia quanto à 
embriaguez (Dt 21:18-21; Pv 20:1; 23:20, 21, 
29-35). O  profeta Amós acusou o povo de 
Judá e Samaria de entregar-se a excessos (Am 
6:1-7), e Isaías também esbravejou contra 
esse modo de vida ímpio (Is 5:11,12, 22).

Um funcionário do governo em Washing
ton, D.C. disse certa vez, em tom espirituo
so, que: "existem três partidos nesta cidade:
o Partido Democrata, o Partido Republicano 
e o partido do aperitivo". De fato, Washing
ton é uma das cidades que encabeçam a 
lista dos maiores consumidores de bebidas 
alcoólicas. Muita gente não se dá conta de 
que o álcool e a nicotina, as drogas predile
tas dos norte-americanos, causam muito mais 
dano do que todas as drogas ilegais juntas. 
De acordo com o D r. Arnold Washton, o 
álcool e a nicotina matam 450 mil pessoas a 
cada ano, enquanto as drogas ilegais ma
tam aproximadamente 6 mil (Willpower's Not 
Enough, Harper & Row, 1989, p. 13). Isso não 
torna as drogas ilegais aceitáveis, mas nos 
ajuda a avaliar melhor essa questão. Que 
esperança há para nossa sociedade abasta
da, amante do prazer, que hipocritamente 
freqüenta a igreja e ignora as conseqüên
cias trágicas do pecado e do julgamento que 
certamente virá?

Samaria orgulhava-se de sua beleza, po
rém tal beleza estava murchando como uma 
flor cortada (Is 28:1, 4) incapaz de resistir à 
tempestade vindoura. Deus mandaria um 
temporal sobre toda aquela terra, e a cidade 
arrogante seria destruída por vento, chuva, 
granizo e inundação -  o exército assírio! 
Conquistar Samaria seria tão fácil quanto apa
nhar figos na árvore! Naquele dia de julga
mento, Samaria descobriria, tarde demais,
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que Jeová -  não Samaria -  é a "coroa de 
glória" e "o formoso diadema" (v. 5) e que 
ele é um Deus de justiça (vv. 5, 6). Trata-se 
de uma referência ao Senhor livrando Jeru
salém da Assíria, mesmo quando o inimigo 
já estava às portas da cidade (caps. 36 -  37).

E possível que o povo de Judá tenha se 
alegrado ao ouvir Isaías anunciar a queda 
do reino inimigo, mas sua celebração durou 
pouco, pois o profeta anunciou que Judá 
era cu lpada dos mesm os pecados que 
Samaria e, sendo assim, também corria o ris
co de ser julgada (Is 28:5-8). O s sacerdotes 
e os profetas, que deveriam ser exemplos 
para o povo, estavam cambaleando de bê
bados e farreando ao redor de mesas co
bertas de vômito. O  conselho que davam 
ao povo não provinha do Espírito Santo, mas 
de seus próprios delírios embriagados (ver 
Ef 5:18). Não apenas bebiam o vinho, mas 
também eram "vencidos pelo vinho" (Is 
28:7). Isso nos lembra um provérbio japo
nês: "Primeiro, o homem toma um trago, 
depois o trago toma um trago e, então, o 
trago toma o homem".

Contudo, o orgulho e a embriaguez não 
eram os únicos pecados de Judá; eles tam
bém zombavam do profeta do Senhor e 
rejeitavam a Palavra de Deus (vv. 9-13). Os 
versículos 9 e 10 são as palavras que os pro
fetas e sacerdotes bêbados usavam para ridi
cularizar Isaías. "Ele fala conosco como se 
fôssemos crianças", diziam eles. "Fica se 
repetindo e usa um vocabulário infantil. Cer
tamente não há necessidade de levar a sério 
algo do que ele diz!"

Nossa sociedade atual, com freqüência, 
tem uma atitude semelhante em relação à 
Palavra de Deus e a seus servos. As pessoas 
encontram-se tão inebriadas de orgulho in
telectual que zombam das mensagens do 
evangelho apresentadas pelo testemunho de 
pessoas simples (1 Co 1:18-31). O  profeta 
Amós foi expulso do santuário do rei por 
ser apenas um simples fazendeiro e não um 
membro da elite religiosa (Am 7:10-17). O  
evangelista D. L. Moody era constantemen
te vaiado pela falta de sofisticação de suas 
palavras, mas Deus usou-o para conduzir 
milhares de pessoas ao Salvador.

Qual foi a resposta de Isaías a esse gru
po de críticos religiosos e ébrios? "Se vocês 
não ouvirem minhas palavras simples em sua 
própria linguagem, Deus lhes falará numa 
linguagem que não entendem. Mandará o 
exército assírio, cuja linguagem lhes é estra
nha." E foi o que aconteceu com Efraim e 
Judá. O s assírios destruíram completamente
0 reino do Sul em 722 a.C. e/em 701 a.C., 
depois de devastar a região de Judá, chega
ram às portas de Jerusalém.

Isso nos leva à terceira proclamação de 
Isaías: Deus ofereceu descanso a seu povo 
(Is 7:4; 8:6-8), mas eles não obedeceram 
(ouviram) à sua Palavra (Is 28:12-20). O  pro
feta lhes transmitiu uma mensagem clara que 
todos poderiam entender, porém eles a re
jeitaram. Sua fé estava em suas alianças po
líticas e não em Deus (vv. 15, 18). Nos dias 
do rei Acaz, fizeram uma aliança secreta com 
a Assíria, e nos dias do rei Ezequias, recorre
ram ao Egito (Is 30:1-5; 31:1). Porém, essa 
"aliança com a morte e com o além" estava 
destinada a fracassar, uma vez que Deus não 
fazia parte dela. O  inimigo viria como uma 
inundação, uma tempestade, um dilúvio, e 
não teriam com o escapar. Efraim seria 
destruído e Judá seria salvo por um triz A 
cama que fizeram (suas alianças) não pode
ria lhes dar repouso (ver Is 28:12), e o co
bertor que haviam feito (seus tratados) não 
os cobriria (ver Is 31:1).

Sua única esperança encontrava-se na 
pedra fundamental testada e aprovada (Is 
28:16), a "rocha eterna" (Is 26:4; 8:14;
1 7:10). Sem dúvida, trata-se de uma referên
cia ao Messias e também é interpretada des
sa forma no Novo Testamento (1 Pe 2:4-7; 
Rm 9:33; Mc 12:10; ver SI 11 8:22). Se tives
sem fé em Jeová, não estariam correndo de 
um lado para o outro, tentando forjar alian
ças, uma prática que só traz vergonha e 
fracasso (Rm 10:11). Uma pedra sólida é uma 
proteção muito mais eficaz do que uma frá
gil cobertura de mentiras!

A proclamação final de Isaías afirmava 
que a certeza do povo de que Deus não 
iria julgá-los era uma ilusão (Is 28:21-29). 
"Mas Deus defendeu seu povo no passado!", 
argumentavam. "E aquela vitória de Davi
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sobre os filisteus no monte Perazim [2 Sm 
5:17-21] ou a vitória de Josué sobre os 
amorreus em Gibeão [Js 10]?" Mas Josué e 
Davi foram líderes piedosos que confiaram 
em Jeová e obedeceram à sua Palavra. Os 
adversários escarnecedores de Isaías não se 
davam conta de que Deus realizaria uma 
"obra estranha": usaria o inimigo para lutar 
contra seu próprio povo! Assim como o la
vrador tem diferentes tarefas a realizar e deve 
adaptar-se a cada uma delas, seja ao arar 
seja debulhar, Deus deve fazer o que for 
necessário para cumprir seus desígnios eter
nos. Ele sabe exatamente qual ferramenta 
empregar e o momento certo de usá-la.

Jerusalém viu o reino do Norte ser des
truído pelos assírios, mas esse juízo não os 
co n d u ziu  ao arrependim ento. Q u an d o  
começarmos a dizer a nós mesmos: "Isso 
nunca acontecerá comigo", com certeza 
acontecerá!

2. O  S e n h o r  h u m il h a  J e r u s a l é m  
(Is 29:1-14)
"A Lareira de Deus " é uma designação para 
Jerusalém. No original, o termo usado é 
"Ariel" e significa "leão de Deus". O  leão 
era um símbolo da Assíria, de modo que o 
profeta podia estar dizendo, "Agora, a Assíria 
é o verdadeiro leão de Deus, e Jerusalém o 
é só de nome". Porém, a palavra hebraica 
também significa "coração do altar" ("larei
ra"), onde eram oferecidos os sacrifícios (Ez 
43:13-18). "E ela [Jerusalém] será para mim 
verdadeira Lareira de Deus" (Is 29:2). Em 
outras palavras, a cidade se tornaria um lugar 
de carnificina.

Deus humilharia a cidade orgulhosa. Em 
vez de rugir e amedrontar o inimigo, o leão 
falaria apenas por sussurros quando estives
se no chão '(v. 4). Em vez de seus sacrifícios 
serem aceitos por Deus (v. 1), a cidade intei
ra se tornaria um altar, e Deus faria de seu 
povo um sacrifício.

Quando ocorreram essas coisas? Deus 
começou a "aumentar o fogo" em 701 a.C., 
quando a Assíria marchou triunfante por 
Judá e quase tomou Jerusalém. O  Senhor 
derrotou a Assíria num instante (is 37:36), 
"de repente" (Is 29:5), como um tufão de

vento (v. 6). Essa disciplina deveria ter con
duzido Judá de volta ao Senhor, porém, 
depois da morte de Ezequias, os judeus vol
taram a seus pecados. Então, em 586 a.C., 
Deus enviou os babilônios, que conquista
ram Jerusalém e destruíram a cidade, levando 
cativos milhares de judeus. Deus realizou sua 
"obra estranha" e permitiu que seu povo 
fosse morto pelo inimigo. De fato, a cidade 
se tornou o coração do altar, e milhares 
foram sacrificados à ira do inimigo.

Isaías, porém, olhou muito mais adiante, 
até o fim dos tempos, quando Jerusalém será 
atacada pelos exércitos do mundo (vv. 7, 8; 
Z c  14:1-3). Trata-se aqui do que os estudio
sos das profecias chamam de "batalha do 
Armagedom", apesar de esse título não ser 
utilizado nas Escrituras (Ap 14:14-20; 16:13- 
21). Quando parecer que a cidade está pres
tes a cair e os exércitos inimigos estiverem 
certos da vitória, Jesus Cristo voltará e livra
rá seu povo (Ap 19:11-21). A  vitória inimiga 
chegará ao fim.

Por que o povo de Jerusalém era tão igno
rante do que estava acontecendo? Seu 
coração estava longe de Deus (Is 29:13). Os 
judeus realizavam os rituais externos de ado
ração e comemoravam fielmente as festas 
anuais (v. 1; Is 1:1 Oss), mas não era uma 
adoração verdadeira ao Senhor (Mt 1 5:1-9). 
Era moda ir ao templo, mas a maioria não 
levava a sério sua adoração ao Senhor. Assim, 
Deus mandou um torpor e uma "cegueira 
espiritual" sobre seu povo para que não en
tendessem sua própria lei. Essa falta de 
discernimento persiste até os dias de hoje 
(Rm 11:8; 2 Co 3:13-18). Se as pessoas não 
aceitam a verdade, estão fadadas a tornar- 
se cada vez mais cegas e a aceitar mentiras 
(ver Jo 9:39-41 e 2 Ts 2:1-12).

3 . O  S e n h o r  s u p l ic a  a  J e r u s a l é m  
(Is 29:15-24)
Esse "ai" era uma denúncia das táticas polí
ticas perversas adotadas pelos governantes 
de Judá, que pensavam que Deus não exigi
ria uma prestação de contas de seus atos. 
Estavam tentando inverter as coisas, como 
o vaso dizendo para o oleiro o que fazer 
(ver Is 45:9; 64:8; Jr 18; e Rm 9:20). Se ao
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menos as pessoas consultassem o Senhor 
em vez de confiar em sua própria sabedoria 
e nas vãs promessas dos homens!

Em Isaías 29:17-24, o profeta pediu ao 
povo que olhasse adiante e que consideras
se o que Deus havia planejado para eles. 
Em sua estratégia política, haviam virado as 
coisas de cabeça para baixo, porém Deus 
um dia colocaria tudo em ordem ao estabe
lecer seu reino glorioso na Terra. A terra 
devastada se transformaria num paraíso, os 
aleijados seriam curados e os rejeitados se
riam enriquecidos e se alegrariam no Senhor. 
Não haveria mais pessoas escarnecedoras 
ou cruéis praticando injustiça nos tribunais. 
Abraão e Jacó, os fundadores de Israel, ve
riam seus muitos descendentes glorificando 
ao Senhor.

Diante desse futuro glorioso, o que le
vou Judá a voltar-se para nações frágeis como 
o Egito em busca de socorro? Deus estava 
do lado deles e podiam confiar no Senhor! 
Abraão foi ao Egito em busca de ajuda e 
meteu-se em dificuldades (Gn 12:10-20); 
Isaque partiu para o Egito, mas foi detido 
por Deus (Gn 26:1-6). O  Senhor tomou con
ta de Jacó ao longo de todos os seus anos 
de provação e certamente poderia cuidar 
de seus filhos. É triste quando uma nação se 
esquece de sua grande herança espiritual e, 
em vez de confiar no Senhor, passa a crer 
em promessas de homens.

Na Assembléia Constitucional de 1787, 
na Filadélfia, Benjamin Franklin disse: "Meu 
senhor, já vivi muito tempo, e quanto mais 
tempo vivo, mais provas convincentes en
contro desta verdade: é Deus quem gover
na os negócios e assuntos humanos". Em 
seguida, propôs que convidassem alguns clé
rigos locais para irem à assembléia a fim de 
que orassem pedindo a direção divina e suas 
bênçãos nas deliberações.

Era essa atitude que Isaías buscava em 
Jerusalém; mas, em vez disso, encontrou 
somente zombaria e incredulidade.

4 . O  S e n h o r  r e p r e e n d e  J e r u s a l é m  
(Is 30:1-33)
Este quarto "ai" começa com uma repreen
são de Deus à nação rebelde (vv. 1-1 7). Isaías

abriu sua profecia com essa acusação (Is 
1:2, 20, 23) e terminou com esse mesmo 
tom (Is 63:10; 65:2). Depois de tudo o que 
Deus havia feito por seu povo, os judeus 
voltaram-se contra ele e buscaram ajuda do 
Egito, uma nação debilitada. Ao contrário 
dos líderes do passado -  M oisés (Nm 
27:21), Josué (Js 9:14), Davi (1 Sm 30:7, 8) 
e Josafá (1 Rs 22:7ss) os governantes de 
Jerusalém não buscaram a vontade de Deus.
O  Egito era como uma sombra, e o que 
uma sombra poderia fazer contra o grande 
exército assírio?

Em seguida, Isaías proferiu um oráculo 
(sentença) sobre a caravana que estava via
jando de Jerusalém para o Egito com tesou
ros para comprar proteção contra a Assíria 
(Is 30:6, 7). Ele viu os animais carregados 
atravessando o difícil e perigoso terreno do 
Neguebe (o Sul) e exclamou: "E tudo sem 
proveito! É inútil! O s egípcios não servirão 
de ajuda!". No versículo 7, que deve ser lido 
numa tradução mais recente, Isaías dá um 
apelido ao Egito: "Gabarola que nada faz" 
(esse é um dos nomes dados ao Egito no AT).

Judá fez mal em se rebelar contra Deus 
ao confiar no Egito em vez de Jeová e de 
depender do dinheiro em vez da força do 
Senhor, mas, pior ainda foi os judeus terem 
rejeitado completamente a Palavra de Deus 
(vv. 8-11). Deus disse a Isaías para pegar uma 
tabuinha e escrever: "Porque povo rebelde 
é este, filhos mentirosos, filhos que não que
rem ouvir a lei do S e n h o r " (v . 9). Ele carre
gou essa tábua ao andar por Jerusalém, e, 
sem dúvida, quase todo o povo riu-se dele. 
O s líderes não queriam ouvir as verdades 
de Deus; queriam as "palavras agradáveis" 
dos falsos profetas, sermões que não pertur
bassem seu estilo de vida confortável. Será 
que essa situação é muito diferente dos dias 
de hoje? (ver Jr 6:14; 8:11; e 1 Rs 22:1-28).

Decisões têm conseqüências, e Isaías 
disse ao povo o que aconteceria com Judá 
e Jerusalém por causa dessa confiança de
les em suas próprias mentiras: seu muro de 
proteção cairia repentinamente, despeda
çado como um vaso de barro (Is 30:12-14). 
Quando a Assíria invadiu a região, o Egito 
fez jus a seu nome e não fez nada. Foi só
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no último minuto que Deus entrou em cena 
e resgatou seu povo, e ele o fez somente 
por causa de sua aliança com Davi (Is 37:35, 
36). Durante a invasão dos assírios em Judá, 
os judeus não conseguiram fugir em seus 
cavalos importados do Egito (Is 30:16, 17; 
Dt 1 7:16), e apenas um soldado inimigo era 
capaz de amedrontar mil judeus! Que hu
milhação! (ver Dt 32:30).

A  única esperança para eles era o arre
pendimento, voltar para o Senhor e, pela fé, 
descansar somente nele (Is 30:15; 8:6, 7; 
26:3; 28:12), mas eles não ouviram e não 
obedeceram.

Então, o profeta deixou de falar da re
belião e passou a tratar da restauração (Is 
30:18-26). "Por isso, o S e n h o r  espera, para 
ter misericórdia de vós," disse ele ao povo, 
"e se detém, para se compadecer de vós" 
(v. 18). A  graça de Deus é seu favor para 
com aqueles que não o merecem, e é so
mente pela sua graça que ainda temos suas 
bênçãos. Isaías descreveu o dia vindouro 
quando Israel seria restaurado a sua terra e 
se alegraria nas bênçãos do reino. Seriam 
como prisioneiros de guerra libertados (v.
1 9). Em vez de escarnecer, ouviriam a Pala
vra de Deus e deixariam seus falsos ídolos. 
A terra seria restaurada e voltaria a ser prós
pera, e Deus ataria as feridas e curaria as 
chagas de seu povo (v. 26; ver Is 1:5, 6). A 
"grande matança", no versículo 25, é a ba
talha do Armagedom, que ocorrerá antes da 
vinda do Senhor para livrar seu povo e esta
belecer seu reino (Ap 19:11-21).

O  tema final desse "ai" é a vingança (Is 
30:27-33), a declaração de que Deus derro
tará os assírios. O  Senhor usou a Assíria para 
disciplinar Judá, porém não permitiria que 
os assírios tomassem a cidade de Davi. Isaías 
empregou várias figuras para descrever o 
julgamento de Deus contra a Assíria: uma 
tempestade de fogo e granizo, uma inunda
ção, o peneirar de grãos (ver Am 9:9) e o 
arrear de um cavalo para que o inimigo seja 
conduzido como um animal domesticado.

Assim como o Sheol foi preparado para 
o rei da Babilônia (Is 14:9ss), também Tofete 
foi preparado para o rei da Assíria. Tofete 
era um lugar nas redondezas de Jerusalém

onde os adoradores de Moloque sacrifica
vam suas crianças (2 Rs 16:3; 21:6; Jr 7:31, 
32; 19:6, 11-14). Esse santuário foi destruído 
por Josias (2 Rs 23:10), transformado num 
depósito de lixo e rebatizado de Ceena, em 
grego, que vem de ge-ben-hinnom, signifi
cando "o vale dos filhos de Hinom". Essa 
era a localização de Tofete. Ceena é o termo 
usado no Novo Testamento para "inferno". 
A  pira funerária para o grande rei da Assíria 
seria um depósito de lixo! Que humilhação!

O s judeus se alegrariam grandemente 
com a derrota da Assíria, como o regozijo 
da Páscoa em comemoração à derrota do 
Egito. Quando os judeus celebram a Páscoa, 
ainda têm "um hino" (Mt 26:30), e os "tam- 
boris e harpas" (Is 30:32) nos fazem lembrar 
dos cânticos de Miriã e das mulheres de Is
rael no mar Vermelho (Êx 15:20, 21).

5 . O  S e n h o r  d e f e n d e  J e r u s a l é m  
(Is 31:1-9)
Este quinto "ai" é um resumo do que Isaías 
já havia dito ao povo. O  profeta lhes estava 
ensinando "regra sobre regra, regra e mais 
regra; um pouco aqui, um pouco ali" (Is 
28:10), e ainda assim não estavam enten
dendo a mensagem.

Sua fé estava nos homens, não em Deus. 
Confiavam nas pernas de seus cavalos e nas 
rodas de seus carros e não na mão do Se
nhor. Deus advertiu os reis judeus para não 
irem ao Egito em busca de cavalos e carros 
(Dt 17:14-16), mas Salomão ignorou esse 
aviso (1 Rs 10:28, 29). Buscar a ajuda do 
Egito sempre foi uma tentação para os 
judeus (Êx 13:17; 14:11, 12; Nm 11:5, 18; 
14:3ss).

Por que o Senhor deveria temer os 
assírios? Por acaso o leão tem medo de um 
bando de ovelhas e de seu pastor? E as águias 
temem alguma coisa quando sobrevoam 
seus filhotes no ninho? Deus se lançaria so
bre a Assíria como um leão e mergulharia 
como uma águia, e isso seria o fim dos seus 
inimigos! O  exército assírio foi exterminado 
em uma noite (Is 37:36).

Pense no dinheiro que Judá teria econo
mizado e na angústia que os judeus teriam 
evitado se tivessem descansado no Senhor
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seu Deus e obedecido à sua vontade. Todas 
as suas negociações políticas foram inúteis 
e seus tratados foram imprestáveis. Confia
ram nas palavras dos egípcios, mas não na 
Palavra de Deus!

Ao enfrentar inimigos e desafios, a Igreja 
de Deus em nosso tempo é sempre tenta
da a recorrer à ajuda do mundo. Porém, 
nossa primeira resposta deve ser examinar 
nosso coração e ver se há algo que devemos

confessar e acertar. Então, basta nos voltar
mos para o Senhor com fé e obediência e 
nos entregarmos à sua vontade. Devemos 
confiar que ele nos protegerá e lutará por 
nós.

Um amigo meu costumava ter em sua 
mesa um cartão que dizia: "Crer é viver sem 
tramar". Essa única frase resume o que Isaías 
estava dizendo a Judá e a Jerusalém e tam
bém o que ele está nos dizendo hoje.



O  A balo  e a  G ló ria  
d o  Fu tu ro

Isaías 32 -  35

Em 1919, o escritor norte-am ericano, 
Lincoln Steffens, visitou a União Soviéti

ca para ver o que a revolução comunista 
estava realizando de interessante. Numa 
carta a um amigo, ele escreveu: "Vi o fu
turo, e ele funciona". Se estivesse vivo hoje, 
Steffens provavelmente seria menos otimista, 
porém naquela época o "experimento rus
so" parecia extremamente bem-sucedido.

Um professor universitário colocou em 
seu escritório um cartaz dizendo: "O  futuro 
não é mais o que costumava ser". Desde o 
advento da energia atômica, muitas pessoas 
se perguntam se ainda há um futuro. Albert 
Einstein disse que nunca pensava sobre o 
futuro, pois um dia ele sempre acabava 
chegando!

Nos quatro capítulos que concluem a 
primeira seção de sua profecia, Isaías nos 
convida a olhar para quatro acontecimen
tos futuros e ver o que Deus planejou para 
seu povo e seu mundo. Esses capítulos 
não são especulações humanas, mas sim 
revelações divinas e, portanto, palavras 
confiáveis.

1 . Um r e i g o v e r n a r á  (Is 3 2 : 1 - 2 0 )
No começo de sua história, a nação de Is
rael não éra uma monarquia governada por 
seres humanos, mas sim uma teocracia, ten
do D eus com o seu Rei. No tempo de 
Samuel, o povo pediu um rei, e Deus lhes 
deu Saul (1 Sm 8; ver Dt 17:14-20). Deus 
não estabeleceu uma dinastia por meio de 
Saul, pois ele não veio da tribo de Judá (Gn 
49:10). Foi Davi quem firmou tanto a dinas
tia do trono de Israel quanto a genealogia 
do Messias de Israel (2 Sm 7). Todo judeu

7 devoto sabia que o futuro Rei-Messias seria 
o Filho de Davi (Mt 22:41-46).

Em Isaías 32:1, o profeta escreve sobre 
"um rei", mas em Isaías 33:1 7, ele o chama 
de "o rei". Ao chegar no versículo 22, ele já 
se tornou "o nosso Rei". Não basta afirmar 
que Jesus Cristo é "um rei" ou mesmo "o 
rei". Devemos confessar nossa fé nele e 
dizer com certeza que ele é "nosso Rei". 
Assim como Natanael, devemos dizer: "Mes
tre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de 
Israel!" (jo 1:49).

Em contraste com os governantes per
versos nos dias de Isaías (Is 1:21 -23), o Mes
sias reinará em retidão e justiça (Is 32:1, 16; 
33:5; ver Is 9:7; 11:1-5). Além disso, o Rei 
será como uma pedra de refúgio para o povo 
(Is 8:14; 17:10; 26:4; 28:16) e como um rio 
refrescante no deserto (Is 8:5-8; 33:21; 41:18; 
48:18; 66:12). De acordo com Davi, será 
"Aquele que domina com justiça sobre os 
homens, que domina no temor de Deus" 
(2 Sm 23:3, 4).

Isaías 32:3, 4 descreve as maravilhosas 
transformações que ocorrerão em função 
do reinado do Messias. Isaías ministrou a 
pessoas espiritualmente cegas, surdas e ig
norantes (Is 6:9, 10; 29:10-12), mas, no rei
no, todos verão e ouvirão as verdades de 
Deus e as entenderão e lhes obedecerão 
(ver Is 29:18 e 42:7). Isso acontecerá por
que a nação terá um novo coração e entra
rá numa nova aliança com o Senhor (Jr 
31:31-34).

O  "fraudulento" (Is 32:5-8) é o desaver
gonhado ou salafrário, que usa sua posição 
em benefício próprio e não para o bem do 
povo. Nos dias de Isaías, assim como nos 
nossos, as pessoas comuns admiravam "os 
ricos e famosos", mesmo que o caráter e a 
conduta dessas "celebridades" não mereces
sem respeito algum. Tinham dinheiro, fama 
e influência, e, aos olhos do populacho, isso 
os tornava importantes. Porém, no reino, não 
haverá tais ilusões. "Ao louco nunca mais se 
chamará nobre, e do fraudulento jamais se 
dirá que é magnânimo" (vv. 5, 6).

Não apenas seu caráter e suas motiva
ções serão desmascarados e julgados, mas 
também seus métodos impiedosos (v. 7).
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Os pobres e oprimidos não serão mais en
ganados por tais mentirosos! Em vez de de
savergonhados, os líderes que governarão 
com o Messias serão pessoas nobres com 
planos elevados.

Por trás do egoísmo dos governantes de 
Judá, influenciando-os a fazer o mal, esta
vam as "mulheres aristocratas" de Jerusalém, 
complacentes e autoconfiantes numa épo
ca de grave crise nacional (vv. 9-14; ver Is 
3:16-26; Am 4:1-3; 6:1-6). Isaías advertiu-as 
de que, "daqui a um ano e dias", a terra e 
suas cidades seriam desoladas. Isso ocorreu 
em 701 a.C., quando o exército assírio de 
Senaqueribe invadiu Judá e devastou a ter
ra. O s judeus confinados em Jerusalém es
tavam extremamente preocupados com as 
próximas colheitas, e Isaías transmitiu-lhes 
uma mensagem (Is 37:30, 31). Porém, antes 
que o cerco terminasse e que Deus livras
se Jerusalém, essas mulheres mundanas de 
Jerusalém tiveram de sacrificar não apenas 
seus luxos, mas também suas necessidades 
básicas.

Em Isaías 32:15-20, o profeta retoma sua 
descrição do reino messiânico e enfatiza a 
restauração da paz e da prosperidade. Ne
nhuma dessas mudanças ocorreu depois do 
livramento de Jerusalém em 701 a.C. nem 
quando o remanescente voltou da Babilônia, 
de modo que devemos atribuir essas profe
cias ao reino vindouro. O  derramamento do 
Espírito Santo trará paz em abundância, pois 
haverá justiça e retidão na terra (jl 2:28-32; 
Z c  12:10; Ez 36:26, 27). A terra será tão pro
dutiva que o deserto se tornará em campo 
fértil, e o campo fértil em floresta. O  povo 
não temerá inimigo algum, e seu trabalho 
será recompensado.

Judá poderia ter desfrutado segurança, 
tranqüilidade e certeza, caso o povo tivesse 
confiado plenamente no Senhor sem recor
rer à ajuda do Egito (Is 30:15-1 8; 32:1 7, 18). 
A palavra-chave no versículo 1 7 é "justiça", 
pois não pode haver paz verdadeira sem um 
relacionamento correto com Deus (Rm 5:1; 
Tg 3:13-17). Quando os pecadores crêem 
em Cristo e recebem a dádiva da justifica
ção, podem ter paz em seu coração e uns 
com os outros.

2. J e r u s a l é m  s e r á  l ib e r t a  (Is 33:1-24)
Este é o sexto e último "ai" dessa seção (Is 
28:1; 29:1,15; 30:1; 31:1) e é dirigido con
tra Senaqueribe por causa de sua deslealda
de para com Judá. Em sua incredulidade, o 
rei Ezequias tentou "comprar" os assírios 
(2 Rs 18:13-15), mas Senaqueribe quebrou 
o acordo e invadiu Judá do mesmo jeito. Era 
um ladrão, um traidor e um tirano, e Deus 
prom eteu ju lgá-lo . Se n aq u e rib e  havia 
destruído a outros, de modo que ele tam
bém seria aniquilado. Havia se mostrado trai
çoeiro em suas relações internacionais, de 
maneira que as nações lhe seriam desleais. 
De Deus não se zomba, e os pecadores 
colhem o que semearam (Gl 6:7).

Isaías 33:2 é a oração do remanescente 
fiel, quando Jerusalém foi cercada pelo exér
cito assírio. Isaías havia prometido que Deus 
lhes mostraria sua graça se confiassem no 
Senhor (Is 30:18, 19), então alguns poucos 
devotos transformaram sua promessa numa 
oração. Deus poupou Jerusalém por amor a 
Davi (Is 37:35) e por causa de um remanes
cente que creu em Deus e orou. Nunca su
bestime a força de uma minoria que ora.

A Assíria estava orgulhosa de sua força e 
dos espólios que havia juntado na batalha. 
O  exército assírio varreu a terra como gafa
nhotos devoradores, mas isso iria mudar. 
Estava chegando o dia em que Judá arrasa
ria o exército assírio, e Senaqueribe seria 
assassinado no templo do deus que ele afir
mava ser mais forte do que Jeová (vv. 36-38).

O  Senhor foi exaltado na derrota da 
Assíria (Is 33:5), pois nenhuma sabedoria ou 
força humana poderia ter feito o que ele fez. 
Devemos nos lembrar de que nações e indi
víduos podem encontrar estabilidade em 
tempos incertos somente quando confiam 
em Deus e buscam sua sabedoria e glória. 
O  rei Ezequias agiu com insensatez ao to
mar os tesouros do templo e tentar subor
nar Senaqueribe (2 Rs 18:13-16), mas Deus 
o perdoou e lembrou-o de que "o temor do 
S e n h o r  será o teu tesouro" (Is 33:6). A  incre
dulidade se vale da ajuda dos recursos dos 
homens, enquanto a fé volta-se para Deus.

Judá viu-se numa situação terrível duran
te a invasão assíria (vv. 7-9). Seus guerreiros
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mais valentes choraram ao ver cidade após 
cidade ser tomada pelo inimigo. O s emissá
rios oficiais de Judá choraram por suas ne
gociações malogradas. As estradas não eram 
mais seguras, os campos e pomares estavam 
destruídos, e não havia saída.

Exceto por Deus! "Agora, me levantarei, 
diz o S e n h o r ; levantar-me-ei a mim mesmo; 
agora, serei exaltado" (v. 10). Nos versículos
11 e 12, Isaías usa diversas figuras para des
crever o juízo de Deus contra os assírios. 
Estavam "grávidos" de planos de todo tipo 
para conquistar Jerusalém, mas dariam à luz 
palha e restolho, e seus planos acabariam 
em nada. O  exército, bufando, queria ata
car, mas seu hálito quente se tornaria fogo 
que os destruiria como se queima a cal e 
espinhos cortados. Deus é longânimo com 
seus inimigos, mas quando decide julgar, faz 
um trabalho completo.

O  relato da libertação surpreendente de 
Jerusalém espalhou-se depressa, e as nações 
gentias tiveram de reconhecer a grandeza 
de Jeová, o Deus dos judeus. Alguns estu
diosos acreditam que o Salmo 126 teve 
origem nessa experiência e é possível que 
tenha sido escrito por Ezequias. "Então, en
tre as nações se dizia: Grandes coisas o 
S e n h o r  tem feito por eles" (S l 1 26:2). Quan
do confiamos no Senhor e deixamos que 
faça sua vontade, testemunhamos a um 
mundo perdido.

O  milagre do livramento de Jerusalém 
não apenas trouxe glória a Deus entre os 
gentios, como também medo e condenação 
aos judeus (Is 33:14-16). Deus não nos li
berta para que voltemos a nossos pecados. 
"Contigo, porém, está o perdão, para que te 
temam" (Sl 130:4). Quando os judeus em 
Jerusalém viram os 185 mil soldados assírios 
mortos por Deus em apenas uma noite, per
ceberam novamente que o Deus de Israel 
era como "fogo devorador" (ver Is 10:17; 
Hb 12:29). Será que estavam seguros em 
Jerusalém?

Isaías 33:15 descreve o tipo de pessoa 
que Deus aceita e abençoa (ver também Sl 
15 e 24). Não somos capazes de alcançar 
essas qualidades de caráter com nossas pró
prias forças; elas só vêm quando confiamos

em Jesus Cristo e crescemos em sua graça. 
Muitos religiosos em Jerusalém tinham o 
coração distante de Deus, pois sua religião 
não passava de uma série de cerimônias 
exteriores (Is 29:13). Isaías esperava que o 
milagre do livramento da cidade conduzis
se essas pessoas a uma verdadeira adora
ção ao Senhor. Somente quando andamos 
com o Senhor é que temos segurança e sa
tisfação verdadeiras.

Em Isaías 33:17-24, o profeta olha para 
o fim dos tempos e vê Jerusalém sendo go
vernada pelo Rei Messias. A  vitória de Deus 
sobre a Assíria era apenas um "ensaio ge
ral" para sua vitória sobre todo o mundo 
gentio, que um dia se unirá para destruir a 
Cidade Santa (Z c  14:1-9). Quando nosso 
Senhor ministrou na terra, os judeus descren
tes disseram dele: "não tinha aparência nem 
formosura; olhamo-lo, mas nenhuma beleza 
havia que nos agradasse" (Is 53:2). Porém, 
quando o virem e crerem, então percebe
rão sua extraordinária beleza (Z c  12:3 -  
13:1; Sl 45).

Em contraste com a provação do cerco 
assírio, no reino messiânico os judeus não 
experimentarão mais o terror, não verão mais 
oficiais militares arrogantes, tampouco ouvi
rão línguas estrangeiras (Is 33:18, 19). Jeru
salém será como uma tenda que não será 
removida (ver Is 54:1-3), armada à beira de 
um rio largo que nunca mais trará as embar
cações dos exércitos inimigos. Jerusalém é 
uma das poucas cidades grandes da Anti
guidade que não foram construídas perto de 
um rio, mas isso também mudará no reinado 
milenar (Ez 47). Sem dúvida, o rio simboliza 
a paz que o Senhor concede a seu povo (Is 
48:18; 66:12; Si 46:4).

Jerusalém foi um navio que quase afun
dou (Is 33:23), porém Deus o fez atravessar 
a tempestade em segurança (Sl 107:23-32), 
e o mais fraco dos judeus foi capaz de to
mar espólios do exército vencido. "Todas as 
funções do governo -  judiciário, legislativo 
e executivo -  se concentrarão no Rei Mes
sias", conforme diz a nota sobre o versículo 
22 em The New Scofield Reference Bible. 
Não é de se admirar que seu povo diga: "Ele 
nos salvará!"
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Não haverá mais doença nem pecado 
na cidade. O  Messias será seu Redentor e 
Salvador, e quanto à nação, "perdoar-se-lhe-á 
a sua iniqüidade" (v. 24). No tempo de Isaías, 
os judeus eram um "povo carregado de ini- 
qüidades, raça de malignos"(ls 1:4), exata
mente como os pecadores de hoje, mas 
quando o virem e crerem nele, seus pecados 
serão lavados. Se você ainda não aceitou o 
convite que Deus, em sua graça, faz em 
Isaías 1:18, aproveite para fazê-lo agora!

3. O  MUNDO PECADOR SERÁ JULGADO

(Is 34:1-17)
O s versículos 5 e 6 ressaltam Edom, o antigo 
inimigo de Israel, porém esse juízo divino 
virá sobre todo o mundo. Edom é somente 
um exemplo do juízo de Deus contra as 
nações gentias pelo que fizeram ao povo 
de Israel. "Porque será o dia da vingança do 
S e n h o r , ano de retribuições pela causa de 
Sião" (v. 8). No Dia do S e n h o r , o s  gentios 
receberão sua retribuição pela forma como 
trataram os judeus e exploraram sua terra 
ijl 3:1-1 7). "A causa de Sião" pode não rece
ber muito apoio entre as nações de hoje, 
mas Deus defenderá seu povo e garantirá o 
sucesso de sua causa.

Isaías começa esta seção com um retra
to militar dos exércitos na Terra (Is 34:2, 3) e 
no céu (v. 4). O s exércitos do inimigo na 
Terra serão aniquilados, a terra ficará enchar
cada de sangue, e os corpos serão largados 
a céu aberto, apodrecendo e cheirando mal. 
Trata-se de uma descrição muito nítida da 
batalha do Armagedom (Ap 19:11-21), a 
humilhante derrota e destruição dos exérci
tos do mundo que se atreverem a atacar o 
Filho de Deus. As hostes celestiais também 
serão afetadas por grandes desordens cós
micas (Is 34:4; ver Mt 24:29; Jl 2:10, 30, 31; 
3:1 5; Ap 6:1 3, 14). Será um dia e tanto!

Em Isaías 34:5-8, o profeta passa do cam
po de batalha para o templo e vê o julga
mento mundial como um grande sacrifício 
oferecido por Deus (ver Jr 46:10; 50:27; Ez 
39:1 7-1 9). Era costume as pessoas imolarem 
o sacrifício e o oferecerem a Deus, porém, 
nesse caso, é Deus quem oferece o perverso 
como sacrifício. Bozra era uma importante

cidade em Edom, e seu nome significa "co
lheita de uvas" (ver Is 63:1-8). Deus vê seus 
inimigos como animais: carneiros, bodes, 
novilhos, bois e touros a ser sacrificados jun
to com a gordura (Lv 3:9-11). Essas nações 
sacrificaram os judeus, de modo que Deus 
usou-as como sacrifícios.

A  figura muda novamente, e Isaías com
para o Dia do S e n h o r  com .o  juízo de So- 
doma e Comorra (Is 34:9, 10; Gn 18 -  19). 
Trata-se de uma comparação importante, 
porque, um pouco antes da vinda do Se
nhor, acontecerá com a sociedade "O  mes
mo [que] aconteceu nos dias de Ló" (Lc 
17:28). O  piche correrá como um ribeiro, e 
o betume e a chuva de enxofre manterão as 
chamas do juízo ardendo (Gn 14:10; 19:24). 
A descrição em Isaías 34:10 lembra a que
da da Babilônia (Ap 14:8-11; 19:3). Deve
mos também lembrar que o fogo eterno do 
inferno, o lago de fogo, nunca será extinto 
(Mc 9:43-48).

Ao concentrar-se especialm ente em 
Edom (Is 34:5, 6), Isaías estava usando aquela 
nação arrogante como um exemplo do que 
Deus faria a todas a nações gentias no Dia 
do S e n h o r . Quando Deus terminar seu traba
lho, a terra será um lugar deserto, ocupado 
por urtigas e espinhos, animais selvagens e 
abutres (vv. 11-1 7). Deus fará com que cada 
pássaro tenha um parceiro para se reprodu
zir, e não haverá gente para espantá-los de 
seus ninhos.

"Virá, entretanto, como ladrão, o Dia do 
Senhor" (2 Pe 3:10). Por que Deus está es
perando? Porque ele é "longânim o para 
conosco, não querendo que nenhum pe
reça, senão que todos cheguem ao arrepen
dimento" (2 Pe 3:9). Ninguém sabe quanto 
tempo mais Deus vai esperar; então, cabe 
aos pecadores arrependerem-se hoje e cre
rem no Salvador.

4. O  REINO GLORIOSO SERÁ ESTABELECIDO

(Is 35:1-10)
Contudo, o deserto não ficará assim para 
sempre, pois o Senhor transformará a Terra 
num jardim do Éden. Toda a natureza an
seia pela volta do Senhor (Is 55:12, 13; Rm 
8:19; Sl 96:11-1 3; 98:7-9), pois sabe que será
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libertada da maldição do pecado (Gn 3:17-
19) e que participará da glória do reino. O  
Líbano, o Carmelo e Sarom eram três das 
regiões mais belas e férteis da Terra, e, no 
entanto, o deserto se tornaria mais bonito e 
fértil do que esses três lugares juntos! Não 
haveria mais "terra sedenta" (Is 35:7), pois 
ela se transformaria num jardim de glória.

Isaías usa a promessa do reino vindouro 
para fortalecer seus contemporâneos que se 
sentiam fracos e temerosos (vv. 3, 4). No 
reino, não haverá cegos nem surdos, imun
dos nem loucos, pois serão aperfeiçoados 
de modo a desfrutar um novo mundo glo
rioso. (Em Is 32:3, 4, o profeta escreveu sobre 
deficiências espirituais, mas aqui descreve 
deficiências físicas.) Cristo fez referência a 
esses versículos quando enviou uma palavra 
de estímulo a João Batista (Lc 7:18-23). O  
Rei estava na terra compartilhando com os 
necessitados as bênçãos do reino vindouro.

Isaías 35:8 expressa um dos temas favo
ritos de Isaías: o caminho (Is 11:16; 19:23; 
40:3; 62:10). Durante a invasão assíria, as 
estradas tornaram-se perigosas (Is 33:8), 
porém durante a era do reino, será seguro

viajar. Haverá um caminho especial: "o San
to Caminho". Nas cidades da antigüidade, 
geralmente havia caminhos especiais usados 
somente pelos reis e sacerdotes, porém, 
quando o Messias reinar, todo seu povo será 
convidado a usar seu caminho. Isaías visuali
zou famílias judias remidas, resgatadas e 
jubilosas indo às festas anuais em Jerusalém 
para louvar ao Senhor.

Q uando Isaías falou e escreveu essas 
palavras, é provável que os assírios já tives
sem devastado a terra, destruído as colhei
tas e transformado as estradas em lugares 
perigosos de se viajar. O  povo estava con
finado em Jerusalém, im aginando o que 
aconteceria em seguida. O s membros do re
manescente fiel confiavam nas promessas de 
Deus e clamaram ao Senhor por ajuda, e 
Deus respondeu a suas orações. Se Deus 
cumpriu suas promessas nos séculos passa
dos e livrou seu povo, não cumprirá também 
sua promessa de estabelecer seu glorioso 
reino vindouro para seu povo escolhido? Cer
tamente que sim!

O  futuro é seu amigo quando Jesus Cris
to é seu Salvador e Senhor.



In t e r l ú d io : 
O  R ei Ez eq u ia s

Isaías 3 6 - 3 9

C om exceção de Davi e de Salomão, ne
nhum outro rei de Judá recebeu tanta 

atenção e aprovação quanto Ezequias. Onze 
capítulos são dedicados a ele em 2 Reis 18
-  20; 2 Crônicas 29 -  32 e em Isaías 36 -  
39. "Confiou no S e n h o r , Deus de Israel, de 
maneira que depois dele não houve seu se
melhante entre todos os reis de Judá, nem 
entre os que foram antes dele" (2 Rs 18:5).

Começou seu reinado em 71 5 a.C., ape
sar de ser possível que tenha governado 
como co-regente com seu pai desde 729 
a.C. Restaurou as instalações do templo e 
os cultos de adoração, destruiu os ídolos e 
os lugares altos (santuários sobre montes 
onde as pessoas adoravam Jeová falsamen
te) e procurou conduzir o povo de volta à fé 
essencial no Senhor. Dirigiu o povo numa 
comemoração nacional de duas semanas da 
Páscoa e convidou os judeus do reino do 
Norte a participar. "Em toda a obra que co
meçou no serviço da Casa de Deus, na lei e 
nos mandamentos, para buscar a seu Deus, 
de todo o coração o fez e prosperou" (2 Cr 
31:21).

Depois da queda do reino do Norte em 
722 a.C., Judá teve constantes problemas 
com a Assíria. Ezequias acabou rebelando- 
se contra a Assíria (2 Rs 18:7), e quando 
Senaqueribe ameaçou atacar, o rei tentou 
suborná-lo com tributos (vv. 13-16). Foi um 
deslize na fé da parte de Ezequias, e Deus 
não pôde abençoar sua decisão. Senaque
ribe aceitou os tesouros, mas quebrou o tra
tado (Is 33:1) e invadiu Judá em 701 a.C. O  
relato do livramento miraculoso do povo por 
Deus nos é apresentado em Isaías 36 -  37.

De modo geral, os estudiosos da Bíblia 
concordam que a doença de Ezequias (Is 
38) e a recepção insensata dos embaixado
res (Is 39) aconteceram antes da invasão dos 
assírios, possivelmente entre o período em 
que Ezequias mandou o tributo e Senaque
ribe quebrou o tratado. Então, por que es
ses capítulos não se encontram em ordem 
cronológica?

O  profeta organizou os relatos como 
uma "ponte" entre as duas partes de seu 
livro. Os capítulos 36 e 37 encerram a pri
meira parte com ênfase na Assíria, e os capí
tulos 38 e 39 introduzem a segunda parte 
com ênfase na Babilônia. Isaías já havia men
cionado a Babilônia (Is 13:1 ss; 31:1 ss), po
rém essa é a primeira vez em que ele prevê 
claramente o cativeiro de Judá na Babilônia.

O s capítulos 36 -  39 ensinam lições pre
ciosas sobre a fé, a oração e os perigos do 
orgulho. Apesar de o contexto ser diferente 
nos dias de hoje, os problemas e tentações 
continuam os mesmos, pois a história de 
Ezequias é a nossa história, e o Deus de Eze
quias é o nosso Deus.
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D r. Henry Kissinger, ex-Secretário de Es
tado dos Estados Unidos, disse certa 

vez ao The New York Times: "Não pode ha
ver uma crise na semana que vem. Minha 
agenda já está lotada".

Quer nossa agenda permita quer não, 
as crises vêm e, às vezes, parecem se acumu
lar. Como lidar com elas? O  que a vida nos 
traz depende do que ela encontra em nós. 
Uma crise não faz a pessoa; apenas mostra 
do que essa pessoa é feita.

Ezequias enfrentou três crises num cur
to espaço de tempo: uma crise internacio
nal (a invasão do exército assírio), uma crise 
pessoal (doença e quase a morte) e uma 
crise nacional (a visita dos embaixadores da 
Babilônia). Ele atravessou as duas primeiras 
vitorioso, mas a terceira o derrubou. Ezequias 
era um homem nobre e piedoso, mas, ainda 
assim, era apenas um homem. Isso significa
va que estava sujeito a todas as fragilidades 
humanas. Porém, antes de criticar o rei, de
vemos examinar melhor nossa própria vida 
para ver se temos sido bem-sucedidos em 
lidar com nossas próprias provações.

1. A CRISE DA INVASÃO

(Is 36:1 -  37:38; 2 Rs 18 -  19; 2 C r 32)
As crises com freqüência surgem quando as 
circunstâncias parecem ideais para nós. 
Ezequias havia dirigido uma grande reforma 
nacional, e o povo estava reunido no temor 
do Senhor. Haviam deixado seus ídolos, res
taurado os cultos no templo e buscado as 
bênçãos de Deus. Porém, em vez de receber 
suas bênçãos, viram-se enfrentando batalhas! 
"Depois destas coisas e desta fidelidade, veio 
Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá,

acampou-se contra as cidades fortificadas e 
intentou apoderar-se delas" (2 Cr 32:1).

Será que Deus havia ignorado tudo o 
que Ezequias e seu povo tinham feito? Claro 
que não! A invasão assíria era parte da disci
plina do Senhor, a fim de ensinar seu povo a 
confiar somente nele. Até mesmo Ezequias 
havia, a princípio, depositado sua confiança 
em tratados e tesouros (2 Rs 18:13-16) só 
para descobrir, depois, que o inimigo ficaria 
com o tributo, mas não cumpriria sua pro
messa. Judá havia negociado a ajuda do 
Egito, um ato de incredulidade que Isaías 
reprovou com severidade (Is 30:1-7; 31:1- 
3). O  grande propósito de Deus para a vida 
de fé é construir um caráter piedoso. Eze
quias e seu povo precisavam aprender que 
andar pela fé é viver sem tramar.

O s assírios haviam atacado judá e en
contravam-se em Laquis, cidade cerca de 
cinqüenta quilômetros a sudoeste de jerusa
lém. De acordo com 2 Reis 18:1 7, Senaque
ribe enviou três de seus mais importantes 
oficiais para tomar as providências a fim de 
que Ezequias entregasse a cidade: Tartã ("Co
mandante Supremo"), Rabe-Saris ("Oficial 
Superior") e Rabsaqué ("Comandante de 
Campo"). Essas designações são títulos mili
tares e não nomes próprios. Três oficiais de 
Judá saíram ao encontro desses três homens: 
Eliaquim, Sebna (ver Isaías 22:15-25) e Joá 
(Is 36:3).

O  lugar do encontro é importante, pois 
é exatamente o local onde Isaías confron
tou Acaz, o pai de Ezequias, cerca de trinta 
anos antes (Is 7:3). Acaz havia se recusado 
a confiar no Senhor e fizera um tratado com 
a Assíria (2 Rs 16:5-9). Agora, os assírios es
tavam prontos para tomar Jerusalém! Isaías 
tinha avisado Acaz do que a Assíria estava 
planejando (Is 7:17-25) e suas palavras se 
cumpriram.

Reprovação (36:4-21). O  discurso do co
mandante de campo é um dos mais inso
lentes e blasfemos encontrados em toda a 
Bíblia, pois insultou o Deus de Israel (Is 37:4,
1 7, 23, 24). O  comandante enfatizou a "gran
deza" do rei da Assíria (Is 36:4,13), pois sa
bia que o povo estava ouvindo e desejava 
assustá-los (vv. 11, 12). Seu discurso é um
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exemplo de psicologia militar, na qual ele 
desonra tudo o que era mais precioso aos 
judeus. A  palavra-chave é confiança, usada 
sete vezes (vv. 4-7, 9, 1 5). "Em que puseram 
sua confiança?", perguntou o comandante 
de campo. "Não devem sentir-se seguros, 
pois tudo em que confiaram falhou!"

Ele começou citando a estratégia deles. 
Os judeus correram para o Egito em busca 
de ajuda, mas o Egito era apenas uma cana 
esmagada (Isaías havia dito a mesma coisa! 
Ver Is 30:1-7 e 31:1-3). Confiar no Senhor 
só os levaria ao fracasso. Ezequias havia de
sagradado ao Senhor ao remover os altares 
dos lugares altos e exigir que todos ado
rassem em Jerusalém. (O  que um soldado 
pagão sabia sobre a adoração ao Deus ver
dadeiro?) Assim, de acordo com o coman
dante de campo, Judá não tinha mais quem 
o socorresse na terra (o Egito) nem no céu
lo Senhor). Já estavam derrotados!

E o que dizer de seus recursos militares? 
Ezequias havia fortificado Jerusalém (2 Cr 
32:2-8), mas Rabsaqué riu-se da força militar 
de judá, pois os judeus não tinham homens, 
cavalos nem carros para atacar os assírios. 
Mesmo que a Assíria providenciasse o equi
pamento, os soldados judeus estavam fra
cos demais para derrotar até o menor dos 
oficiais de seu exército. Todos os carros e 
cavaleiros do Egito não seriam capazes de 
derrotar o grande exército de Senaqueribe 
'mais uma vez, Isaías teria concordado com 
ele; ver Is 30:1 5-1 7).

O  golpe de misericórdia de Rabsaqué 
foi dizer que tudo o que a Assíria havia fei
to estava de acordo com a vontade do Se
nhor (Is 36:10). Com o judá poderia lutar 
contra seu próprio Deus? Em certo senti
do, essa afirmação estava correta, uma vez 
que Deus está no controle de todas as na
ções (Is 10:5, 6; Dn 4:17, 25, 32; 5:21). 
Porém, como Senaqueribe e seu exército 
não tardariam em descobrir, nenhuma na
ção pode fazer o que bem entender e usar 
Deus como desculpa.

De acordo com Rabsaqué, Judá não te
ria como confiar em estratégias, em recur
sos militares e nem mesmo em seu Deus. O  
povo também não poderia confiar em seu

rei (Is 36:13-20). O  rei da Assíria era um 
"grande rei", enquanto Ezequias era um 
"joão-ninguém" que estava enganando o 
povo. Em vez de confiar nas promessas de 
Ezequias de que Deus os livraria, deviam 
confiar em Senaqueribe, que lhes prometia 
um lar confortável na Assíria. O  povo sabia 
que suas lavouras, pomares e vinhas tinham 
sido destruídos pelo exército assírio e que 
Judá tinha, diante de si, um futuro sombrio. 
Se ficassem em Jerusalém, poderiam morrer 
de fome. Talvez devessem se render e, as
sim, garantir a própria sobrevivência e a de 
suas famílias.

Ezequias e Isaías tinham dito ao povo 
para confiar em Deus, porém Rabsaqué os 
lembrou de que os deuses das outras na
ções não foram capazes de protegê-las nem 
de livrá-las (Ezequias sabia o motivo; veja Is 
37:18,19). Até Samaria havia sido derrota
da, e eles adoravam o mesmo Deus que 
Judá. Para Rabsaqué, Jeová era apenas mais 
um deus, e Senaqueribe não precisa se preo
cupar com ele.

Deus nos chama a andar pela fé e não 
pelas aparências (2 Co 5:7). Para aqueles 
judeus em Jerusalém que viviam na incre
dulidade, os argumentos do comandante 
devem ter parecido extremamente razoá
veis, e suas evidências, mais do que convin
centes. Porém, Deus havia prometido livrar 
seu povo do exército assírio, e sua Palavra 
prevaleceria.

Arrependim ento (36:22 -  37:20). Se
guindo as ordens de Ezequias, ninguém res
pondeu ao discurso de Rabsaqué. A melhor 
resposta para a insolência é o silêncio. O  
livramento de Jerusalém não dependeria de 
negociações com o inimigo, mas sim da con
fiança em Deus.

Ezequias e seus oficiais buscaram ao 
Senhor e humilharam-se perante ele. Ao en
trarem no templo, talvez tenham se lembra
do da promessa que Deus deu a Salomão 
depois da consagração do santuário: "se o 
meu povo, que se chama pelo meu nome, 
se humilhar, orar e me buscar, e se conver
ter dos seus maus caminhos, então eu ouvi
rei dos céus, perdoarei os seus pecados e 
sararei a sua terra" (2 Cr 7:14).
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Apesar de o Senhor ter enviado a Assíria 
para disciplinar Judá (Is 7:17-25), havia de
terminado que Jerusalém não seria tomada 
pelo inimigo (Is 10:5-34). Antes da invasão, 
quando Ezequias havia ficado gravemente 
enfermo, Isaías havia lhe garantido o livra
mento (Is 38:4-6). As promessas de Deus são 
certas, mas seu povo deve apropriar-se delas 
com fé para que o Senhor possa trabalhar. 
Assim, o rei enviou uma mensagem a Isaías 
pedindo que o profeta orasse, e ele mesmo 
também clamou ao Senhor por socorro.

Na edificação de nossa fé, a Palavra de 
Deus e a oração andam juntas (Rm 10:17). 
Foi por isso que Isaías enviou ao rei uma 
mensagem do Senhor. Essa mensagem de 
encorajamento tinha três pontos: (1) não 
temas; (2) os assírios partirão; e (3) o "gran
de rei" morrerá na Assíria.

Quando os três oficiais assírios voltaram 
para seu quartel general, receberam a men
sagem de que um exército egípcio estava a 
cam inho para defender Ezequias. Sena
queribe não queria lutar em duas frentes, 
de modo que começou a fazer mais pres
são para que Jerusalém se rendesse ime
diatamente. Essa mensagem ameaçadora 
chegou a Ezequias na forma de uma carta 
que ele levou ao templo e "estendeu-a pe
rante o S e n h o r ".

A oração de Ezequias (Is 37:15-20) é re
pleta de teologia bíblica e não é diferente 
da oração da igreja em Atos 4:24-31. Afir
mou sua fé no único e verdadeiro Deus vivo 
e o adorou. Jeová é "o S e n h o r  dos Exérci
tos" (Sl 46:7, 11). Ele é o Criador de todas as 
coisas (Sl 96:5) e sabe o que se passa com 
sua criação (ver Sl 115). O  rei Ezequias não 
queria livramento simplesmente por causa 
de seu povo, mas para que o Senhor fosse 
glorificado (1s 37:20; Sl 46:10).

Resposta (37:21-35). A resposta de Deus 
a essa oração foi enviar ao rei Ezequias ou
tras três mensagens de garantia: Jerusalém 
não seria tomada (vv. 22, 31-35); os assírios 
iriam partir (vv. 23-29); e os judeus não pas
sariam fome (v. 30).

(1) Jerusalém seria libertada (vv. 22, 31- 
35). A "Filha de Sião" ainda era virgem; não 
tinha sido devastada pelo inimigo. Podia olhar

para os assírios e balançar a cabeça em des
dém, pois não tinham como tocá-la. Deus 
pouparia seu remanescente e os plantaria 
novamente na terra.

Por que Deus livrou seu povo quando 
tantos não confiavam nele? Primeiro, para 
glorificar seu próprio nome (vv. 23, 35), exa
tamente como Ezequias havia pedido em sua 
oração (v. 20). Deus defendeu Jerusalém por 
amor a seu próprio nome, pois Senaqueribe 
havia insultado o Santo de Israel. O s assírios 
exaltaram-se acima dos homens e dos deu
ses, mas não se exaltariam acima do Deus 
Jeová, o Santo de Israel!

Deus também salvou Jerusalém por cau
sa de sua aliança com Davi (v. 35; 2 Sm 7). 
Jerusalém era a Cidade de Davi, e Deus ha
via prometido que um dos descendentes 
de Davi reinaria no trono para sempre. Essa 
promessa cumpriu-se finalmente em Jesus 
Cristo (Lc 1:32, 33), mas Deus manteve "a 
lâmpada de Davi" brilhando em Jerusalém 
tanto quanto pôde (1 Rs 11:13, 36).

A nação dos judeus tinha uma impor
tante missão a cumprir ao trazer o Salvador 
para o mundo, e nenhum exército poderia 
frustrar os propósitos do Deus Todo-Podero- 
so. Mesmo considerando que apenas um 
rem anescente de judeus perm aneceria, 
Deus usaria seu povo para atingir seus pro
pósitos divinos e para cumprir sua promes
sa a Abraão de que o mundo inteiro seria 
abençoado por meio dele (Gn 12:1-3).

(2) O s assírios iriam partir (vv. 23-29). 
Deus se dirigiu ao orgulhoso rei assírio e lem
brou-o de todas as palavras jactanciosas pro
feridas por ele e por seus oficiais. A primeira 
pessoa do singular (eu, meu, mim) é usada 
com freqüência nessa passagem. Isso nos 
lembra das palavras de Lúcifer em Isaías 
14:12-17 e da parábola de Jesus em Lucas 
12:13-21. "A soberba precede a ruína, e a 
altivez do espírito, a queda" (Pv 16:18).

Senaqueribe vangloriava-se de seu poder 
militar e de suas grandes conquistas, pois 
não havia obstáculos em seu caminho. Como 
um deus, caso desejasse, poderia até mes
mo secar os rios! Mas o rei assírio se esque
ceu de que era apenas um "instrumento" 
nas mãos de seu Criador para cumprir os
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propósitos dele aqui na Terra, e um instru
mento não deve gabar-se diante de seu 
Criador (Is 10:5-19). Deus humilharia Sena
queribe e seu exército tratando-os como 
gado e levando-os para longe de Jerusalém 
fls 37:7, 29).

(3) O  povo não passaria fome (v. 30). 
Não sabemos em qual mês do ano esses 
acontecimentos ocorreram, mas deve ter 
sido depois da época da semeadura de uma 
nova safra. Antes que o povo fizesse a terra 
recobrar sua produtividade normal, os judeus 
teriam de comer o que nascesse esponta
neamente de plantações anteriores, o que 
seria um exercício de fé. Também teriam de 
reparar suas lavouras e propriedades depois 
de todo o estrago feito pelo exército assírio. 
Porém, o mesmo Deus que os livrou supri
ria suas necessidades. Tudo voltaria a ser 
como em anos anteriores, depois do Ano 
do Jubileu (Lv 25:1-24).

Alguns estudiosos das Escrituras acredi
tam que o Salmo 126 foi escrito para come
morar o livramento de Jerusalém do exér
cito assírio. O  salmo certamente não é uma 
referência ao livramento dos judeus do cati
veiro da Babilônia, pois esse não foi um fato 
que surpreendeu judeus e gentios, nem os 
gentios louvaram Jeová pelo livramento de 
Israel da Babilônia. O  Salmo 126 encaixa-se 
melhor com os eventos descritos em Isaías 
36 e 37.

A promessa da colheita, no versículo 30, 
é paralela ao Salmo 126:5, 6. Sem dúvida, a 
semente era uma preciosidade naqueles 
dias! Aqueles grãos poderiam ser usados 
para fazer pão e sustentar a família, mas o 
pai deveria semeá-los e, por isso, chorava 
enquanto plantava as sementes. No entan
to, Deus prometeu uma safra e cumpriu sua 
promessa. O  povo não passou fome.

Retaliação (37:36-38). Rabsaqué havia 
zombado dizendo que o menor de seus ofi
ciais era mais forte que dois mil cavaleiros 
judeus (Is 36:8, 9), mas foi preciso apenas 
um anjo de Deus para destruir 185 mil sol
dados assírios (ver Êx 12:12 e 2 Sm 24:15-
1 7)! Isaías tinha profetizado a destruição do 
exército assírio. Deus os derrubaria como a 
uma floresta (Is 10:33, 34), os arrasaria como

uma tempestade (Is 30:27-30) e os lançaria 
ao fogo como lixo no depósito da cidade 
(vv. 31-33).

Mas não foi só isso. Depois que Senaque
ribe deixou Judá derrotado, voltou para sua 
capital, NInive. Vinte anos mais tarde, como 
resultado de uma briga pelo poder entre seus 
filhos, Senaqueribe foi assassinado por dois 
deles, cumprindo-se assim a profecia de 
Isaías (Is 37:7); e isso aconteceu no templo 
de seu deus! Rabsaqué ridicularizou os deu
ses das nações, mas o deus de Senaqueribe 
não foi capaz de protegê-lo.

2. A CRISE DE ENFERMIDADE

(Is 38:1-22; 2 Rs 20:1-11)
Perigo (38:1). Com o foi mencionado ante
riormente, esse acontecimento ocorreu an
tes da invasão assíria (ver v. 6). Quando o 
governante de um país fica doente ou é feri
do, isso repercute no mercado de ações e 
nos noticiários. Imagine como o povo de 
Judá reagiu quando ouviu que o rei estava 
morrendo -  e que a Assíria estava a cami
nho! Caso seu líder piedoso morresse, quem 
os governaria?

Contudo, havia muito mais em jogo. Ao 
que parece, Ezequias não tinha um filho e, 
portanto, precisaria indicar um parente 
próximo para assumir o trono de Davi. A 
promessa de Deus a Davi iria falhar? (2 Sm 
7:16). E por que falharia justamente num 
momento de calamidade nacional?

Oração (vv. 2, 3). O  rei não se voltou 
para a parede em atitude de indignação e 
de desgosto, como fez Acabe (1 Rs 21:4), 
mas para ter privacidade em sua oração. Tam
bém é possível que estivesse olhando em 
direção ao templo (1 Rs 8:28-30). Alguns cri
ticaram Ezequias por chorar e orar, dizendo 
que sua oração foi egoísta, mas a maioria 
de nós teria orado da mesma forma. É natu
ral desejar viver e continuar a servir a Deus. 
Além do mais, Ezequias estava preocupado 
com o futuro de seu trono e de sua nação.

O  rei não pediu a Deus para salvá-lo por 
ser um servo fiel (Is 38:3). Isso teria sido uma 
forma sutil de suborno. Em vez disso, pediu a 
Deus para livrá-lo a fim de que pudesse con
tinuar servindo e completasse a restauração
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espiritual do país. Sem dúvida, estava preo
cupado com sua própria vida, como qual
quer um de nós estaria, mas também estava 
pesaroso por seu povo.

Promessa (vv. 4-8). O  pedido foi aten
dido rapidamente, pois Isaías não havia se 
afastado muito do quarto do rei quando 
Deus lhe deu a resposta (2 Rs 20:4). O  pro
feta se tornou o médico do rei e disse aos 
servos qual remédio aplicar (Is 38:21). Deus 
pode curar usando quaisquer meios que 
desejar. Isaías também disse ao rei que sua 
vida seria prolongada por quinze anos. O  
rei pediu uma confirmação dessa promes
sa (v. 22), e Deus lhe deu um sinal. O  reló
gio de sol era provavelmente um pilar cuja 
sombra projetada mostrava as horas numa 
escadaria dupla. Em outra promessa, Isaías 
assegurou ao rei que os assírios não toma
riam Jerusalém.

Meditação (vv. 9-20). Ezequias foi autor 
de salmos (v. 20) e supervisionou um grupo 
de estudiosos que copiaram as Escrituras do 
Antigo Testamento (Pv 25:1). Nessa bela 
meditação, o rei nos diz como se sentiu du
rante sua enfermidade e convalescença. O 
rei passou por algumas experiências novas 
que o transformaram.

Em primeiro lugar, Deus lhe deu uma 
nova apreciação da vida (is 38:9-12). Não 
damos o devido valor à vida até que ela 
esteja prestes a nos ser tomada. Então, nos 
agarramos a ela o quanto podemos. Para Eze
quias, a morte era o fim de uma jornada (vv.
11, 12), como uma tenda recolhida (v. 12a; 
ver também 2 Co 5:1-8) ou um pedaço de 
pano cortado (Is 38:12b). A vida estava se 
segurando por um fio!

Também passou a ter um novo apreço 
pela oração (vv. 1 3, 14). Não fosse pela ora
ção, Ezequias não teria sobrevivido. À noite, 
o rei sentia-se como um animal amedron
tado sendo atacado por um leão feroz, e, 
durante o dia, como um pássaro indefeso. 
Nesse tempo de sofrimento, Ezequias exa
minou seu próprio coração, confessou seus 
pecados, e Deus o perdoou (v. 1 7).

O  rei passou a ter um novo apreço por 
oportunidades de servir (vv. 15-20). Havia 
uma nova humildade em seu modo de viver,

um profundo amor pelo Senhor em seu co
ração e um novo cântico de louvor em seus 
lábios. Tinha uma nova determinação para 
louvar a Deus todos os dias de sua vida, pois 
cada um era importante para ele. "Ensina- 
nos a contar os nossos dias, para que alcan
cemos coração sábio" (SI 90:12).

Alguns estudiosos acreditam que Eze
quias fez mal em pedir a Deus para poupar 
sua vida. Três anos depois, seu filho Manas- 
sés nasceu (2 Rs 21:1). Manassés reinou 55 
anos e foi o rei mais perverso de toda a 
dinastia! Se Ezequias tivesse morrido sem dei
xar herdeiros, isso não teria acontecido. Mas 
não temos garantia alguma de que qualquer 
outro sucessor teria feito melhor. Além dis
so, o neto de Manassés foi o piedoso rei 
Josias, que se dedicou a conduzir a nação 
de volta ao Senhor. Depois de ser disciplina
do por Deus, Manassés se arrependeu e ter
minou seus dias servindo ao Senhor (2 Cr 
33:1 1-20). Não é sábio conjecturar sobre as 
atitudes de Deus nem sobre os acontecimen
tos da História.

3. A c r is e  d a  in v e s t ig a ç ã o  (Is 39:1-8).
As notícias sobre a enfermidade de Eze
quias e sua recuperação haviam se espa
lhado tanto que até o povo da Babilônia 
ficou sabendo (2 Cr 32:23). Pelo fato de 
Ezequias ser um homem ilustre, era natural 
que outras nações se preocupassem com 
ele e desejassem obter seu favor. Naquele 
tempo, a estabilidade de Judá era impor
tante para o equilíbrio do poder. Nessa 
época, a Babilônia ainda não era uma po
tência, e poucos imaginavam que, um dia, 
a Assíria entraria em colapso e seria substi
tuída pela Babilônia. E evidente que Deus 
sabia disso, mas Ezequias não buscou a 
orientação do Senhor.

O  motivo declarado da missão diplo
mática era honrar Ezequias e celebrar ofi
cialmente sua recuperação. Porém, o motivo 
real era obter informações sobre os recursos 
financeiros de Judá. Afinal, a Babilônia po
deria precisar de parte daquela riqueza em 
suas futuras negociações ou batalhas. É pro
vável, também, que Ezequias estivesse à pro
cura de ajuda dos babilônios contra a Assíria.
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Quando Satanás não consegue nos der
rotar como um "leão que ruge" (1 Pe 5:8,
9), vem como a serpente enganadora (2 Co 
11:3). O  que a Assíria não conseguiu com 
armas, a Babilônia obteve por meio de pre
sentes. D eus permitiu ao inim igo testar 
Ezequias para que o rei orgulhoso desco
brisse o que, de fato, se passava em seu 
coração (2 Cr 32:31).

Motivado por seu orgulho, Ezequias co
meteu o grande erro de mostrar a seus visi
tantes toda a sua riqueza. Depois de uma 
fase de grande sofrimento, às vezes é tão 
bom sentir-se bem que baixamos a guarda 
e deixamos de vigiar e orar. O  rei estava 
desfrutando sua fama e fortuna e, ao que 
parece, negligenciando sua vida espiritual. 
Ezequias estava mais seguro enquanto en
fermo do que como um homem saudável 
no trono. Se tivesse, primeiramente, con
sultado Isaías, é bem provável que não ti
vesse cometido tal gafe.

O  profeta lembrou a Ezequias que, como 
rei, era apenas o administrador da riqueza 
de Judá e não seu proprietário (Is 39:6). Parte 
daquela fortuna havia vindo de reis anterio
res, e Ezequias não podia tomar o crédito 
para si. Todos nós somos apenas mordomos 
daquilo que Deus nos dá e não temos direi
to algum de nos vangloriar. "Pois quem é 
que te faz sobressair? E que tens tu que não 
tenhas recebido? E, se o recebeste, por que 
te vanglorias, como se o não tiveras recebi
do?" (1 Co 4:7). "Respondeu João: O  homem

não pode receber coisa alguma se do céu 
não lhe for dada" (Jo 3:27).

Isaías 39:7 é a primeira proclamação 
explícita do futuro cativeiro de Judá na Ba
bilônia. Apesar das reformas de Ezequias, no 
século seguinte a nação entrou em declínio 
espiritual, e em 586 a.C. a Babilônia destruiu 
Jerusalém e levou o povo cativo. A causa 
desse julgamento não foi o pecado de Eze
quias, mas sim os pecados dos governantes, 
sacerdotes e falsos profetas que se acumu
laram, ano após ano, até que Deus não pôde 
mais suportar (2 Cr 36:13-16).

Será que a resposta de Ezequias em Isaías 
39:8 foi uma expressão de alívio por ter es
capado de uma situação difícil? Se esse foi 
o caso, tratou-se de uma grande falta de sen
sibilidade alegrar-se com o fato de que as 
gerações futuras sofreriam o que ele deve
ria ter sofrido! Sua declaração se parece mais 
com a expressão de sua humilde aceitação 
da vontade de Deus, e 2 Crônicas 32:26 
apóia essa idéia. De fato, o rei se humilhou 
perante o Senhor, e Deus o perdoou.

Mesmo os maiores e mais piedosos ser
vos do Senhor podem se tornar orgulhosos 
e desobedecer a Deus, de modo que deve
mos orar pelos líderes cristãos para que per
maneçam humildes diante de seu Mestre. 
Porém, se algum deles pecar, o Senhor está 
disposto a perdoar quando se arrependem 
sinceramente e confessam o pecado (1 Jo 
1:9). O  "coração compungido e contrito, não 
o desprezarás, ó Deus" (Sl 51:17).



In t e r lú d io : " O  L ivro  
d a  C o n s o l a ç ã o "

Isaías 4 0 - 6 6

O Livro de Isaías pode ser considerado 
uma "Bíblia em miniatura". Há sessen

ta e seis capítulos em Isaías e sessenta e seis 
livros na Bíblia. O s trinta e nove capítulos da 
primeira parte do livro de Isaías podem ser 
comparados ao Antigo Testamento, com 
seus trinta e nove livros, sendo que ambos 
se concentram principalmente no julgamen
to do pecado por Deus. O s vinte e sete ca
pítulos da segunda parte podem ser vistos 
como paralelos aos vinte e sete livros do 
Novo Testamento, sendo que ambos enfati
zam a graça de Deus.

A seção do "Novo Testamento" de Isaías 
começa com o ministério de João Batista (Is 
40:3-5; Mc 1:1-4) e encerra com o novo céu 
e a nova terra (Is 65:1 7; 66:22); entre um e 
outro, há várias referências ao Senhor Jesus 
Cristo como Salvador e Rei. É evidente que 
a divisão dos capítulos em Isaías não faz 
parte do texto original inspirado, mas ainda 
assim a comparação é interessante.

Nessa seção, o profeta dirige-se parti
cularmente a uma geração futura de judeus. 
Nos capítulos 1 -  39, seus ouvintes eram o 
povo de seu tempo, e sua mensagem princi
pal era que Deus defenderia Jerusalém e 
derrotaria os invasores assírios. Porém, nos 
capítulos 40 -  66, o profeta olha mais adian
te e vê a Babilônia destruindo Jerusalém e 
os judeus indo para o cativeiro (o que ocor
reu em 586 a.C.). Contudo, também vê Deus 
perdoando seu povo, libertando os judeus 
do cativeiro e levando-os de volta para Jeru
salém, a fim de reconstruírem o templo e de 
restaurarem a nação.

O  personagem principal do cenário mun
dial em Isaías 1 -  39 é Senaqueribe, rei da

Assíria. No entanto, nos capítulos 40 -  66, 
o líder mundial é Ciro, rei da Pérsia. Foi Ciro 
quem derrotou os babilônios e, em 541 a.C., 
publicou o edito que permitiu aos judeus 
voltarem a sua terra e reconstruírem a cida
de e o templo (Ed 1:1-4). Quando Isaías es
creveu essas mensagens, a Babilônia ainda 
não era um potência mundial, mas o profe
ta foi inspirado por Deus a ver o rumo que 
o cenário internacional tomaria.

O s capítulos 40 -  66 podem ser dividi
dos em três partes (40 -  48; 49 -  57 e 58 -  
66), com a mesma declaração separando as 
duas primeiras seções: "Para os perversos, 
todavia, não há paz, diz o S e n h o r " (Is 48:22; 
57:21). O s capítulos 40 -  48 enfatizam a 
grandeza de Deus, o Pai, em contraste com 
a inutilidade dos ídolos pagãos. O s capítu
los 49 -  57 exaltam a graça de Deus o Filho, 
o Servo Sofredor; e os capítulos 58 -  66 des
crevem a glória de Deus no reino vindouro, 
enfatizando a obra do Espírito Santo (Is 
59:19, 21; 61:1ss; 63:10, 11, 14). Assim, ao 
que parece, esses capítulos possuem uma 
estrutura trinitária.

O  cerne de Isaías 40 -  66 é constituído 
pelos capítulos 49 -  57, nos quais Isaías 
exalta o Messias, o Servo Sofredor de Deus. 
E o núcleo dos capítulos 49 -  57 é Isaías 
52:13 -  53:12, a descrição da morte subs
titutiva do Salvador pelos pecados do mun
do. Esse é o quarto "cântico do Servo" em 
Isaías, sendo os outros Isaías 42:1-7; 49:1-6 
e 50:1-11. Nosso Senhor Jesus Cristo e seu 
sacrifício na cruz pelos nossos pecados 
ocupa o centro da seção de Isaías equiva
lente ao "Novo Testamento". Não é sem 
motivo que Isaías foi chamado de "profeta 
evangélico".

O s rabinos chamaram Isaías 40 -  66 
apropriadamente de "Livro da Consolação". 
Isaías procurou consolar os judeus rema
nescentes na Babilônia, depois seus anos 
difíceis no cativeiro, e assegurar-lhes que 
Deus estava com eles e que os conduziria 
para casa a salvo. Juntamente com palavras 
de conforto, o profeta também revelou o 
Messias, o Servo Sofredor de Deus, e des
creveu a futura reunião de Israel bem como
o reino prometido. Isaías viu na restauração
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de Israel um antegozo do que Deus faria 
por eles no final dos tempos, depois do "Dia 
do S e n h o r " e da d estru ição  da últim a 
"Babilônia" do mundo (Ap 17 -  19).

Assim, ao estudar Isaías 40 -  66, tenha 
sempre em mente que essa mensagem era 
dirigida a um grupo de judeus refugiados e 
desanimados, que tinha diante de si uma lon
ga viagem de volta para casa e uma difícil

tarefa quando chegasse lá. Observe como 
Deus diz repetidamente: "não temas!" e lhes 
garante, com freqüência, seu perdão e sua 
presença. Não é de se admirar que, durante 
séculos, o povo de Deus tenha buscado 
nesses capítulos segurança e encorajamento 
nos momentos difíceis da vida; pois, nessas 
mensagens, Deus diz a todo o seu povo: 

| "Sejam consolados!"
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' ✓ M  os dias de hoje, temos a oportuni-
1 >  dade não apenas de nos transformar

mos numa sociedade rica e poderosa, mas 
também de nos elevarmos a uma Grande 
Sociedade." O  presidente dos Estados Uni
dos, Lyndon B. Johnson, disse essas palavras 
na Universidade de Michigan em 22 de maio 
de 1964. Ao lê-las quatro décadas depois, 
me pergunto: "Com o será que os judeus 
cativos na Babilônia teriam interpretado as 
palavras do presidente?"

Uma sociedade rica? Eram refugiados 
cuja terra e cidade santa estavam em ruínas.

Uma sociedade poderosa? Sem um rei 
ou exércitos, encontravam-se fracos e inde
fesos diante das nações a seu redor.

Uma grande sociedade? Haviam peca
do rebelando-se contra Deus e tiveram de 
sofrer grande humilhação e disciplina. Ti
nham pela frente um desafio monumental, 
mas lhes faltavam recursos humanos.

Por isso, o profeta admoestou-os a não 
olhar para si mesmos, mas sim a olhar com 
fé para o Deus poderoso que os amava e 
que prometeu fazer grandes coisa por eles. 
"Não temas!" exortou Isaías. "Eis aí está o 
vosso Deus!" (Is 40:9).

Anos atrás, um dos ouvintes de meu pro
grama de rádio enviou um pensamento que 
me serviu de estímulo em várias ocasiões: 
"Olhe para os outros e ficará angustiado. 
Olhe para si mesmo e ficará deprimido. Olhe 
para Deus e será abençoado!" Pode não ser 
uma obra-prima literária, mas certamente 
contém uma excelente teologia prática. 
Quando as perspectivas são sombrias, pre
cisamos olhar para o alto. "Levantai ao alto 
os olhos e vede. Quem  criou estas coisas?

[...] por ser ele grande em força e forte em 
poder" (Is 40:26).

Quando, assim como o Israel da Anti
guidade, você se deparar com uma tarefa 
difícil e um futuro impossível, siga o exem
plo deles e lembre-se da grandeza de Deus. 
Nestes nove capítulos, o profeta descreve 
a grandeza de Deus em três áreas distintas 
da vida.

1 . D e u s  é m a io r  q u e  n o s s a s  
c ir c u n s t â n c ia s  (Is 40:1-31)
As circunstâncias que nos precedem  (vv. 
1-11). Ao olhar para trás, o remanescente 
da Babilônia via suas falhas e pecados e pre
cisava de encorajamento. Podem-se ouvir 
quatro vozes, cada uma delas com uma men
sagem especial a esse povo necessitado.

(1) A  voz de perdão (vv. 1, 2). A nação 
havia pecado grandemente contra o Senhor, 
por sua idolatria, injustiça, imoralidade e in
sensibilidade para com seus mensageiros (Jr 
7). Porém, os judeus ainda eram o povo de 
Deus, e ele os amava. Apesar de tê-los disci
plinado, não os abandonaria. No texto ori
ginal, "consolar" significa "falar ao coração" 
e "tempo da sua milícia" é uma referência 
aos tempos de "grandes provações". A ex
pressão "em dobro" não sugere que Deus 
os havia disciplinado injustamente, pois, 
mesmo em seus castigos, ele é misericor
dioso (Ed 9:13). Deus os disciplinou em pro
porção direta a tudo o que eles haviam feito 
(Jr 16:18). Não devemos pecar, mas, caso 
isso aconteça, Deus está esperando para nos 
perdoar (1 Jo 1:5 -  2:2).

(2) A voz da providência (vv. 3-5). O s 
judeus tinham uma dura jornada pela frente 
quando voltaram para reconstruir jerusalém 
e o templo, mas o Senhor iria na frente a fim 
de abrir caminho. Vemos aqui a figura de 
um emissário consertando as estradas e re
movendo os obstáculos, preparando o ca
minho para a vinda de um rei. A figura do 
caminho ou da estrada aparece com freqüên
cia nas profecias de Isaías (ver Is 11:16). E 
evidente que o cumprimento pleno dessas 
palavras pode ser observado no ministério 
de João Batista, quando este preparou o 
caminho para o ministério de Jesus Cristo
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Mt 3:1-6). Em termos espirituais, Israel esta
va vivendo no deserto quando Jesus veio, 
mas em sua vinda, o Salvador trouxe a gló
ria de Deus (Jo 1:14). O  caminho de volta 
pode ser penoso, mas se confiarmos em 
Deus, ficará mais fácil.

(3) A voz da promessa (vv. 6-8). "Toda a 
carne é erva." A Assíria havia partido e a 
Babilônia também. Assim como a grama, as 
nações e seus líderes cumprem seu propósi
to e, depois, desaparecem, mas a Palavra de 
Deus permanece para sempre (Sl 37:1, 2; 
90:1-6; 103:15-18; 1 Pe 1:24, 25). Ao come
çar sua longa jornada para casa, Israel podia 
contar com as promessas de Deus. Talvez 
estivessem se apropriando especialmente de
2 Crônicas 6:36-39.

(4) A voz da paz (vv. 9-11). Aqui a pró
pria nação sai do vale e vai até o alto das 
montanhas para declarar a vitória de Deus 
sobre o inimigo. A boa notícia anunciada 
naquele tempo foi a derrota da Babilônia e 
a libertação dos judeus cativos (Is 52:7-9). A 
ooa notícia hoje é a derrota de Satanás por 
iesus Cristo e a salvação de todos aqueles 
que crerem no Senhor (Is 61:1-3; Lc 4:18, 
19. O  braço de Deus é poderoso para do
minar a batalha (Is 40:10), mas também é 
jm  braço de amor para carregar suas ove- 
.has cansadas (v. 11). "Estamos indo para 
casa!" -  sem dúvida essa foi uma boa notí
cia para as cidades devastadas de Judá (Is 
1 3 6 : 1 ;  37:26).

As circunstânciãs diante de nós (vv. 12- 
26). O s judeus eram poucos, apenas um 
'emanescente, e tinham diante deles uma 
onga e difícil jornada. As vitórias da Assíria, 
da Babilônia e da Pérsia deram a impressão 
ce que os falsos deuses dessas nações gen- 
:ias eram mais fortes do que o Deus de Israel, 
oorém Isaías lembrou seu povo da grandeza 
de Jeová. Ao contemplar a grandeza de 
Deus, você verá a vida com uma perspecti- 
• a correta.

Deus é maior do que qualquer coisa na 
7e'ra Ivv. 12-20) ou no céu (vv. 21-26). A 
criação mostra sua sabedoria, seu poder e 
Sv£ iníinitude. Ele é maior do que as nações 
e seus ídolos. Fundou a Terra e está assenta- 
ao no trono celeste; nada pode se igualar a

nosso Deus, muito menos ser maior do que 
ele. Da próxima vez que você se sentir ten
tado a pensar que o mundo é maior do que 
Deus, lembre-se do "pingo que cai de um 
balde" (v. 15) e dos "gafanhotos" (v. 22; ver 
Nm 13:33). E se você sentir-se tão pequeno 
a ponto de se perguntar se Deus se impor
ta, de fato, com sua vida, lembre-se de que 
ele sabe o nome de cada estrela (Is 40:26) e 
o seu nome também (ver Jo 10:3, 27)! O  
mesmo Deus que dá nome às estrelas e as 
conta pode curar seu coração partido (Sl 
147:3, 4).

Alguém definiu as "circunstâncias" como 
"as coisas horríveis que vemos ao desviar
mos o nosso olhar de Deus". Se você olhar 
para Deus por meio das suas circunstâncias, 
ele parecerá muito pequeno e distante, 
porém, se, pela fé, você olhar para as suas 
circunstâncias por meio de Deus, ele se colo
cará a seu lado e lhe revelará sua grandeza.

As circunstâncias dentro de nós (vv. 27-
31). Em vez de louvar ao Senhor, a nação 
estava se queixando de que ele agia como 
se não soubesse da situação deles nem se 
importasse com os problemas que enfrenta
vam (v. 27; Is 49:14). Em vez de ver a porta 
aberta, os judeus enxergavam apenas uma 
longa estrada a sua frente e queixaram-se 
de não ter forças para andar. Deus estava 
lhes pedindo que fizessem o impossível.

Contudo, Deus sabe como nos sentimos, 
conhece nossos medos e sabe como suprir 
todas as nossas necessidades. Não somos 
capazes de obedecer a Deus com nossas 
próprias forças, mas podemos sempre con
fiar nele para nos prover a energia de que 
precisamos (Fp 4:13). Se confiarmos em nós 
mesmos, iremos desfalecer e cair, mas se 
esperarmos no Senhor com fé, receberemos 
forças para prosseguir. A palavra "esperar" 
não sugere que nos sentemos aguardando 
sem fazer coisa alguma. Significa "ter espe
rança", buscar em Deus tudo de que preci
samos (Is 26:3; 30:15). Isso inclui meditar 
no caráter e nas promessas de Deus, orar e 
buscar sua glória.

A palavra "renovar" significa "trocar", 
assim como se tira uma roupa velha para 
se colocar roupas novas. Trocamos nossas
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fraquezas pelo poder de Deus (2 Co 12:1-
10). Quando esperamos nele, Deus permite 
que sejamos elevados acima de uma crise, 
que corramos quando os desafios são mui
tos e que andemos confiantes em meio às 
exigências cotidianas. E muito mais difícil ca
minhar sob as pressões comuns da vida do 
que voar como a águia num período de crise.

"Posso labutar", disse William Carey, pai 
das missões modernas. "É o meu único dom. 
Posso perseverar em qualquer atividade que 
me seja determinada. Devo tudo em minha 
vida a isso."

Uma jornada de mil quilômetros come
ça com o primeiro passo. O s grandes heróis 
da fé nem sempre são aqueles que parecem 
elevar-se acima dos problemas, mas sim os 
que labutam pacientemente. Ao esperar no 
Senhor, ele nos permite não apenas voar e 
correr mais rápido, mas também andar por 
mais tempo. Bem-aventurados os que labu
tam, pois um dia chegarão a seu destino!

2 . D e u s  é m a io r  q u e  n o s s o s  m e d o s  
( I s 4 1 :1  -  4 4 : 2 8 )
Em sete ocasiões nesta seção do livro, o Se
nhor diz a seu povo: "Não temas!" (Is 41:10, 
13, 14; 43:1, 5; 44:2, 8); também a nós nos 
exortamos a não temermos hoje. Ao enca
rar o desafio da longa caminhada para casa 
e a difícil tarefa de reconstrução, os judeus 
remanescentes tiveram motivos de sobra 
para temer. Contudo, havia uma grande ra
zão para não ter medo: o Senhor estava com 
eles e lhes daria sucesso.

Deus procurou acalmar seus medos ga
rantindo que iria à frente deles e que traba
lharia por eles. O  Senhor explicou uma ver
dade maravilhosa: empregou três servos que 
cumpririam seu propósito: Ciro, rei da Pérsia 
(Is 41:1-7), a nação de Israel (vv. 8-29; Is 43:1
-  44:27) e ó Messias (Is 42:1-25).

Ciro, o servo de Deus (41:1-7). Deus 
convocou todos ao tribunal e pediu às na
ções que apresentassem suas acusações 
contra ele, se fossem capazes. Pelo menos 
dezessete vezes em suas profecias Isaías 
escreveu sobre "terras do mar", referindo-se 
aos lugares mais distantes da terra santa (Is 
11:11; 24:1 5; 41:1, 5; 42:4, 10, 12). O  Senhor

desafiou as nações dizendo: "Apresentai a 
vossa demanda" (Is 41:21).

Deus não teme as nações, pois é maior 
do que elas (Is 40:12-17); controla sua as
censão e queda. O  Senhor anunciou que 
levantaria um governante chamado Ciro, o 
qual faria a obra justa de Deus na Terra ao 
derrotar outras nações em favor do povo de 
Deus, Israel. Ciro seria um pastor (Is 44:28) 
ungido por Deus (Is 45:1), uma ave de rapi
na que não poderia ser detida (Is 46:11). 
"Pisará magistrados como lodo e como o 
oleiro pisa o barro" (Is 41:25).

Isaías chamou Ciro pelo nome mais de 
um século antes do nascimento do rei (590?- 
529 a.C.). Apesar de o profeta não usar, em 
momento algum, a designação "servo de 
Deus" para o governante, Ciro serviu ao 
Senhor ao cumprir o propósito de Deus na 
Terra. Deus entregou-lhe as nações e aju
dou-o a conquistar grandes reis (Is 45:1-4). 
O  inimigo foi soprado para longe como 
restolho e pó, pois o Deus eterno estava 
comandando o exército.

Ao atravessar as regiões leste e norte da 
terra santa (Is 41:25), Ciro trouxe medo às 
nações e levou-as a voltarem-se para seus 
ídolos. Numa sátira mordaz, Isaías descreve 
vários trabalhadores cooperando entre si 
para manufaturar um deus que, no final, não 
seria capaz de ajudá-los!. Quando o Senhor 
do céu está encarregado da conquista, que 
resistência os homens ou seus falsos deuses 
podem lhe oferecer?

E possível que Ciro tivesse pensado que 
realizava seus próprios planos, mas na ver
dade estava fazendo a vontade de Deus (Is 
44:28). Ao derrotar a Babilônia, Ciro permi
tiu que os judeus cativos fossem libertos e 
que voltassem para sua terra, a fim de re
construir jerusalém e o templo (Ed 1:1-4). 
"Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos 
os seus caminhos endireitarei; ele edificará 
a minha cidade e libertará os meus exilados" 
(Is 45:13).

As vezes nos esquecemos de que Deus 
pode usar até mesmo líderes não cristãos 
para o bem de seu povo e para o progres
so de sua obra. Levantou o Faraó no Egito 
para que pudesse demonstrar seu poder
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Rm 9:1 7) e também usou o fraco Herodes 
e o covarde Pôncio Pilatos para realizar o 
plano da crucificação de Cristo (At 4:24-28). 
"Como ribeiros de águas assim é o coração 
do rei na mão do S e n h o r ; este, segundo o 
seu querer, o inclina" (Pv 21:1).

Israel, o servo de Deus (41:8-29; 43:1 -  
44:28). O  profeta apresenta quatro retratos 
para encorajar o povo. Em contraste com o 
medo experimentado pelas nações gentias, 
vê-se a confiança demonstrada por Israel, o 
servo escolhido de Deus (Is 41:8-13), pois 
Deus estava operando em seu favor. Apesar 
de sua antiga rebelião, Israel não foi rejeita
do pelo Senhor. O s judeus cativos não pre
cisavam temer nem Ciro e nem a Babilônia, 
pois Ciro estava trabalhando para Deus, e a 
Babilônia logo desapareceria. Ao ler esse 
parágrafo, podemos sentir o amor de Deus 
por seu povo e seu desejo de encorajá-lo a 
confiar nele quanto ao futuro.

O  título "meu servo" é muito honrado 
e foi usado para grandes líderes com o 
Moisés (Nm 12:7), Davi (2 Sm 3:18), os 
profetas (Jr 7:25) e o Messias (Is 42:1). Ha
via, porém, alguma honra em ser chamado 
de "verme"? (Is 41:14-1 6). "Servo" define o 
que eles eram pela graça e vocação de 
Deus, mas "verme" descreve o que eram 
em si mesmos. Imagine um verme com 
dentes e triturando montanhas até o pó, 
como se fosse palha! Todas as montanhas e 
montes seriam aplainados (Is 40:4), à me
dida que a nação marchasse com fé, e o 
Senhor tornaria as montanhas em outeiros.

Das figuras de servo e de verme, Isaías 
mudou para o retrato do deserto se transfor
mando em jardim (Is 41 :1 7-20). Esse retrato 
nos faz lembrar de Israel perdido no deserto 
e de Deus suprindo tudo de que os israelitas 
necessitavam. Água e árvores são recursos 
mportantes no Oriente, e Deus proverá 

ambas a seu povo. Sem dúvida, Isaías tam
bém estava olhando além do regresso da 
Babilônia para o reino vindouro, quando 
o deserto e a terra se alegrarão; o ermo 

exultará e florescerá como o narciso" (Is 
35:1).

A última cena é a de um tribunal (Is 
41:21-29). "Apresentai a vossa demanda"

significa "apresente seu caso!". Deus desa
fiou os ídolos das nações a provarem que 
eram deuses de verdade. Alguma de suas 
previsões se cumpriu? O  que eles disseram 
sobre o futuro? Anunciaram que Ciro apare
ceria em cena ou que Jerusalém seria res
taurada? "Mas não há quem anuncie, nem 
tampouco quem manifeste, nem ainda quem 
ouça as vossas palavras" (v..26). Não ape
nas os ídolos eram incapazes de fazer qual
quer previsão verdadeira, como também não 
conseguiam nem sequer falar! O  julgamen
to do tribunal foi inequívoco: "Eis que todos 
são nada; as suas obras são coisa nenhuma; 
as suas figuras de fundição, vento e vácuo" 
(v. 29).

Isaías dá continuidade ao tema do "ser
vo do Deus de Israel" nos capítulos 43 -  44 
com ênfase no Deus Redentor de Jsrael (Is 
43:1-7; ver também v. 14; Is 44:6, 22-24). 
A  palavra traduzida por "redimir" ou "Re
dentor" é o termo hebraico para "parente 
resgatador", alguém próximo que poderia 
remir pessoas da família da escravidão e res
gatar suas propriedades mediante o paga
mento de suas dívidas (ver Lv 25:23-28 e o 
Livro de Rute). Deus deu o Egito, a Etiópia 
(Cuxe) e Sabá para Ciro como preço do res
gate por ter libertado Israel da Babilônia, pois 
Israel era muito precioso para o Senhor. Tam
bém deu seu único Filho como resgate pe
los pecadores (Mt 20:28; 1 Tm 2:6).

Israel é o servo de Deus no mundo e 
também a testemunha de Deus para o mun
do (Is 43:8-13). Trata-se de outra cena de 
um tribunal, em que Deus desafia os ídolos. 
"Que tragam suas testemunhas!", diz o Juiz, 
mas é claro que os ídolos são inúteis e mu
dos. Em duas ocasiões, o Senhor diz a Israel: 
"Vós sois as minhas testemunhas"(vv. 10,12), 
pois foi na história de Israel que Deus re- 
velou-se ao mundo. Frederico, o Grande, per
guntou ao marquês D'Argens: "Você pode 
me dar uma única prova irrefutável da exis
tência de Deus?" Ao que o marquês respon
deu: "Sim, majestade, o povo judeu".

Além da nova liberdade e do novo teste
munho de Israel, Isaías também escreveu 
sobre o novo "êxodo" (vv. 14-28). Assim 
como Deus guiou seu povo para fora do
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Egito e através do mar Vermelho (Êx 12 -  
15), também os conduziria para fora da 
Babilônia através do deserto e até seu lar na 
Terra Santa. Assim como derrotou o exército 
do Faraó (Êx 14:28; 15:4), também derrota
ria os inimigos de Israel, que seriam "apaga
dos como uma torcida" (Is 43:17), ou seja, 
como o pavio de uma vela.

Quando Deus perdoa e restaura seu po
vo, deseja que se esqueçam das falhas do 
passado, que dêem testemunho dele no pre
sente e que se apropriem de suas promessas 
para o futuro (vv. 18-21). Por que devería
mos nos lembrar de algo que Deus já esque
ceu? (v. 25). O  Senhor perdoou os israelitas 
não porque tivessem levado sacrifícios -  pois 
não havia altares na Babilônia -, mas unica
mente por sua misericórdia e graça.

Deus escolheu Israel e os redimiu, mas 
também os formou para si (Is 44:1-20). Nes
te capítulo, Isaías compara a formação de 
Israel por Deus (vv. 1-8) com os gentios que 
faziam seus próprios ídolos (vv. 9-20). A ora
ção "que te criou" (Is 43:1, 7, 21; 44:2, 24) 
é um tema especial nos capítulos 43 -  44. 
Pelo fato de Deus ter formado, escolhido e 
redimido seu povo, os israelitas não precisa
vam temer coisa alguma. Ele derramaria água 
sobre a terra e seu Espírito sobre o povo (Is 
59:21; Ez 34:26; Jl 2:28, 29; Jo 7:37-39), e 
ambos prosperariam para a glória do Senhor. 
O  cumprimento final dessas palavras será no 
reino vindouro, quando o Messias governará.

Isaías 44:9-20 mostra a insensatez da ido
latria e deve ser comparado com o Salmo
11 5. Aqueles que defendem ídolos e que os 
adoram são como eles: cegos, ignorantes e 
insignificantes. Deus fez as pessoas à sua 
própria imagem, e agora elas faziam deuses 
à imagem delas! Parte de uma árvore se tor
nava um deus e o restante era usado como 
lenha. O  'adorador "alimentava as cinzas" 
sem obter benefício algum dessa adoração.

Mas Deus formou Israel (Is 44:21, 24), 
perdoou os pecados de seu povo (v. 22; ver 
Is 43:25) e é glorificado por meio dele (Is 
44:23). Ele fala a seu povo e é fiel no cumpri
mento de sua Palavra (v. 26). Que possamos 
sempre apreciar o privilégio que temos de 
conhecer e de adorar o verdadeiro Deus vivo!

O  Messias, o Servo de Deus (Is 42). Isaías 
42:1-7 é a primeira de quatro referências aos 
"cânticos do servo", em Isaías, aludindo ao 
Servo de Deus, o Messias. As outras são 
Isaías 49:1-6; 50:1-11; e 52:13 -  53:12. Com 
pare "Eis que todos [os ídolos] são nada" (Is 
41:29) com "Eis aqui o meu servo" (Is 42:1). 
Mateus 12:14-21 aplica essas palavras ao 
ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Ele 
poderia ter destruído os inimigos (a cana e 
o linho), mas foi paciente e misericordioso. 
O  Pai se agrada de seu Filho (Mt 3:1 7; 1 7:5).

É por meio do ministério do Servo que 
Deus realizará seu grande plano de salva
ção para o mundo. Deus o escolheu, levan
tou e capacitou para ser bem-sucedido em 
sua missão. Por causa da morte e da ressur
reição de Jesus Cristo, um dia haverá um 
reino glorioso, e Deus "promulgará o direi
to para os gentios [nações]" (Is 42:1). Jesus 
Cristo é "a luz do mundo" (Jo 8:12), e isso 
inclui os gentios (Is 42:6; At 13:47, 48; Lc 
1:79). Isaías 42:7 refere-se ao livramento do 
cativeiro na Babilônia (Is 29:18; 32:3; 35:5) 
bem como ao livramento dos pecadores da 
condenação (Is 61:1-3; Lc 4:18, 19).

A seção final (Is 42:10-25) descreve uma 
nação que canta (vv. 10-12), dando louvo
res ao Senhor, e um Deus silencioso que 
quebra o silêncio para se tornar um valente 
emitindo gritos (vv. 13-1 7). Deus é longânimo 
para com o pecador, porém, quando come
ça a operar, não perde tempo! O  "servo", 
nos versículos 18-25, é o povo de Israel, cego 
para seus próprios pecados e surdo para a 
voz de Deus (Is 6:9, 10); ainda assim, o Se
nhor o perdoou graciosamente e o libertou 
da servidão. Então, Deus diz aos babilônios: 
"Restitui" (Is 42:22).

Com o é triste quando Deus nos disci
plina e não entendemos ou não levamos a 
sério o que ele está fazendo (v. 25)! O  cati
veiro de Israel na Babilônia curou a nação 
de sua idolatria, mas não criou nela um de
sejo de adorar e glorificar a Deus.

3 . D e u s  é m a io r  q u e  n o s s o s  in im ig o s  
(Is 45:1 -  48:22)
Estes capítulos tratam da ruína da Babilônia, 
e um dos temas principais é: "Eu sou o S e n h o r ,
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e não há outro" (Is 45:5-6, 14, 18, 21, 22; 
46:9). Jeová volta a se revelar como o verda
deiro Deus vivo em contraste com os ídolos 
mudos e mortos.

A descrição do conquistador (45:1-25). 
Assim como profetas, sacerdotes e reis eram 
ungidos para o serviço, também Ciro foi 
ungido por Deus para realizar um serviço 
especial por Israel. Nesse sentido, Ciro foi 
um "messias", um "ungido". Deus o chamou 
pelo nome um século antes de seu nasci
mento! Ciro foi o instrumento humano para 
a conquista, mas foi o Deus Jeová quem lhe 
deu as vitórias. Qualquer um que se opu
sesse a Ciro estaria entrando em conflito com 
Deus, como o vaso querendo controlar o 
oleiro ou a criança dando ordens aos pais 
w . 9, 10). Deus levantou a Ciro para fazer 

sua vontade (v. 13), e nada frustraria seu su
cesso. Observe a ênfase na salvação. Os 
ídolos não poderiam salvar a Babilônia (v.
20), mas Deus é o Salvador de Israel (vv. 15, 
17). Ele é "Deus justo e Salvador" (v. 21) e 
oferece salvação para todo o mundo (v. 22). 
Foi esse versículo que trouxe a luz da salva
ção para o grande pastor inglês Charles 
Haddon Spurgeon, quando era um jovem à 
procura do Senhor.

A desgraça dos falsos deuses (46:1-13). 
Bel era o deus babilônio do Sol, e Nebo era 
seu filho, o deus da escrita e do aprendiza
do. Mas nem os dois juntos foram capazes 
de deter Ciro! Ao escapar do inimigo, os 
Dabilônios tiveram de carregar seus deuses, 
porém eles acabaram sendo levados para o 
cativeiro junto com os prisioneiros de guer- 
ra\ Deus garantiu a seu povo que os levaria 
em seus braços do ventre ao túmulo. O  
versículo 4 é a base para a estrofe do co- 
nnecido hino Firme Alicerce, geralmente 
omitida dos nossos hinários:

Até à velhice, todo meu povo há de provar, 
Meu soberano, eterno e imutável amor,
E quando o cabelo grisalho suas têmpo
ras adornar,
Como ovelhas junto ao peito ainda os 
hei de levar.

(Richard Keen)

Que conforto saber que nosso Deus já 
cuidava de nós mesmo antes de termos nas
cido (Sl 139:13-16) e que o fará até envelhe
cermos, bem como a cada momento entre 
uma coisa e outra!

A destruição da cidade (47:1-15). A 
Babilônia, a rainha arrogante, não passava 
mais de uma escrava humilhada. "Eu serei 
senhora para sempre!" (v. 7-), bradava ela. 
Mas, num instante, foi alcançada pelo julga
mento de seus pecados e tornou-se viúva. 
Nem seus ídolos nem suas práticas ocultas 
(vv. 12-14) puderam avisá-la ou prepará-la 
para sua destruição. Deus, porém, sabia que 
a Babilônia cairia, pois havia planejado isso 
muito tempo atrás! Chamou a Ciro, que se 
lançou sobre a Babilônia como uma ave de 
rapina. A  Babilônia não mostrou misericór
dia para com os judeus, e Deus julgou-a 
conforme merecia.

A libertação do rem anescente judeu  
(48:1-22). O s judeus haviam se tornado 
complacentes e acomodados em seu cati
veiro e não queriam partir. Seguiram o conse
lho de Jeremias (Jr 29:4-7) e tinham casas, 
jardins e famílias. Apegaram-se de tal modo 
a essas coisas que não seria fácil fazer as 
malas e seguir para a Terra Santa. No en
tanto, pertenciam à Terra Santa, e Deus ti
nha um trabalho para eles ali. Deus lhes 
disse que eram hipócritas ao usar seu nome 
e identificar-se com sua cidade, mas não 
obedecer à sua vontade (Is 48:1, 2). Eram 
obstinados (v. 4) e não se empolgaram com 
as coisas novas que Deus estava fazendo 
por eles.

Se tivessem obedecido ao Senhor logo 
de início, teriam experimentado paz e não 
guerras (vv. 18, 19), mas ainda não era tarde 
demais. O  Senhor os havia colocado dentro 
da fornalha para refiná-los e prepará-los para 
o trabalho que os esperava (v. 10). "Saí da 
Babilônia, fugi de entre os caldeus", foi o 
mandamento do Senhor (v. 20; ver Jr 50:8; 
51:6; 45; Ap 18:4). Deus iria adiante deles e 
prepararia o caminho, de modo que não ti
nham o que temer.

Seria de se pensar que os judeus estives
sem ansiosos para deixar sua "prisão" e vol
tar para sua terra, a fim de ver Deus fazer
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coisas novas e grandiosas por eles. Porém, 
haviam se acostumado com a segurança do 
cativeiro e se esquecido dos desafios da li
berdade. Não é difícil para a Igreja de hoje

se acomodar com seu conforto e fartura. 
Deus pode nos colocar na fornalha para nos 
lembrar de que estamos aqui para ser ser
vos e não consumidores ou espectadores.



Este E o  S ervo  de D eus

Is a ía s  49:1 -  5 2 :1 2

10

Um amigo meu tem em seu escritório 
uma placa que diz: "O  mundo está 

cheio de pessoas que querem servir na qua
lidade de conselheiros".

Jesus, porém, não veio com bons con
selhos, mas sim com boas notícias, as boas 
novas de que os pecadores podem ser per
doados e de que a vida pode ser incrivelmen
te renovada. O  evangelho é boa nova para 
nós, mas foi "má notícia" para o Filho de Deus; 
pois significou que ele precisaria vir à Terra 
em forma humana e morrer numa cruz como 
sacrifício pelos pecados do mundo.

Estes capítulos apresentam o Servo de 
Deus, o Messias, em três importantes rela
cionamentos dele: com as nações gentias 
Is 49:1 -  50:3), com seu Pai (Is 50:4-11) e 

com o seu povo Israel (Is 51:1 -  52:12).

1. O  S e r v o  e o s  g e n t io s  
(Is 49:1 -  50:3)
O  Servo dirigiu-se às nações que não co
nheciam o Deus de Israel. O s gentios esta
vam "distantes", e somente o Servo de Deus 
poderia trazê-los para junto do Senhor (Ef 
2:11-22). Cristo confirmou a promessa de 
Deus aos judeus e também estendeu a gra
ça do Senhor aos gentios (Rm 15:8-12). 
Nessa mensagem, o Servo de Deus explica 
seu ministério ao trazer luz à escuridão (ls 
49:1-7), liberdade ao cativo (vv. 8-13) e amor 
e esperança ao desencorajado (Is 49:14 -  
50:3).

Lu z na escuridão (49:1-7). Que direito
o Servo de Deus tinha de se dirigir às nações 
gentias com tal autoridade? Desde seu nas
cimento, foi chamado por Deus para minis
trar (Jr 1:5; Gl 1:15), e Deus o preparou como

uma espada de dois gumes (Hb 4:12; Ap 
1:16). O  Messias veio como um Servo e um 
Guerreiro, servindo àqueles que confiaram 
nele e julgando aqueles que resistiram a ele.

Todos os servos de Deus deveriam ser 
como armas preparadas. "Deus abençoa 
mais a semelhança a Cristo do que os gran
des talentos", escreveu Robert Murray 
M cCheyne. "Um ministro santo [servo] é 
uma arma poderosa nas mãos de Deus".

O  povo de Israel foi chamado para glori
ficar a Deus e ser luz para os gentios, mas 
falhou em sua missão. E por isso que o Mes
sias é chamado de "Israel" em Isaías 49:3: 
ele fez o trabalho que israel deveria ter feito. 
Hoje, a Igreja é a luz de Deus para a escuri
dão do mundo (At 13:46-49; Mt 5:14-16), e, 
como Israel, ao que parece, estamos fracas
sando em nossa missão de levar as boas 
novas aos confins da Terra. Não podemos 
fazer esse trabalho de modo eficaz quando 
somente 5%  do orçamento da maioria das 
igrejas é dedicado ao evangelismo!

Ao ministrar na Terra, especialmente a 
seu povo, Israel, houve ocasiões em que o 
trabalho de Cristo pareceu ser em vão (Is 
49:4). O s líderes religiosos se opuseram a 
ele, seus discípulos nem sempre o compre
enderam, e aqueles a quem ajudou nem 
sempre lhe agradeceram. Cristo viveu e tra
balhou pela fé, e Deus lhe deu sucesso.

Nosso Senhor não poderia ministrar aos 
gentios sem antes ministrar aos judeus (vv.
5, 6). Leia com atenção Mateus 10:5, 6;
1 5:24; Lucas 24:44-49; Atos 3:25, 26; 13:46, 
47 e Romanos 1:16. Quando nosso Senhor 
voltou ao céu, deixou aqui na Terra um gru
po de judeus cristãos que levaram adiante 
seu trabalho. Não devemos jamais nos es
quecer de que "a salvação vem dos judeus" 
(Jo 4:22). A  Bíblia é um livro judeu, os pri
meiros cristãos e missionários foram judeus 
e os gentios não teriam ouvido falar do 
evangelho se os judeus não o tivessem pro
pagado. O  Messias foi desprezado por ju
deus e gentios (Is 49:7), mas realizou a obra 
de Deus e foi glorificado (Fp 2:1-11).

Liberdade para os cativos (49:8-13). O  
Servo de Deus não é apenas o "novo Israel", 
mas também o "novo Moisés" ao libertar
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seu povo. Jesus Cristo é a aliança de Deus 
(Is 42:6), de modo que podemos estar cer
tos de que ele cumprirá suas promessas. 
Moisés conduziu a nação a deixar a servi
dão no Egito, e Deus guiaria seu povo a 
deixar o cativeiro da Babilônia. Josué guiou 
seu povo a sua terra para que pudessem rei
vindicar sua herança, e Deus o traria de vol
ta "para [restaurar] a terra e lhe [repartir] as 
herdades assoladas" (Is 49:8).

De que maneira isso se aplica aos gen
tios? Se Deus não tivesse restaurado seu 
povo, a cidade e o templo, não poderia ter 
cumprido sua promessa referente ao Mes
sias. Se não existisse Belém, onde jesus te
ria nascido? Se não existisse Nazaré, onde 
ele teria sido criado? E se Jerusalém e o tem
plo não existissem, onde ele teria ensinado, 
sofrido e morrido? E Cristo fez tudo isso para 
os gentios bem como para os judeus.

O s versículos 10-12 vão além da liberta
ção da Babilônia em 536 a.C., alcançando 
o reino vindouro. O  Senhor chamará o povo 
judeu dos confins da Terra e os ajuntará 
novamente em sua terra (Is 14:1-31; 35:6; 
40:11; 43:19).

A m o r e esperança para os desenco 
rajados (49:14 -  50:3). "Porque o S e n h o r  

consolou o seu povo e dos seus aflitos se 
compadece" (Is 49:13). Esse foi o cântico 
do povo de Deus ao contemplar seu livra
mento futuro, mas o povo cativo e aqueles 
deixados nas "herdades assoladas" não 
estavam tão contentes. Em vez de cantar, es
tavam reclamando: "O  S e n h o r me desampa
rou, o Senhor se esqueceu de mim" (v. 14).

Deus assegurou-os de seu amor ao com- 
parar-se com uma mãe compassiva (vv. 14- 
23), um valente (vv. 24-26) e um amante fiel 
(Is 50:1-3).

(1) A mãe compassiva (vv. 14-23). A Bí
blia enfatiza a paternidade de Deus, mas 
Deus também possui uma natureza "mater
na", da qual não devemos nos esquecer. 
Deus é compassivo e nos conforta como a 
mãe conforta seus filhos (Is 66:13). Isaías 
visualiza Israel como uma criança sendo 
amamentada, totalmente dependente do 
Senhor, que nunca irá esquecê-la nem 
abandoná-la. O  sumo sacerdote carrega em

seus ombros e em seu coração os nomes 
das tribos de Israel (Êx 28:6-9), gravados em 
jóias, mas Deus gravou o nome de seus filhos 
em sua mão. A palavra "gravar" significa tam
bém "esculpir", indicando permanência. 
Deus jamais se esquecerá de Sião e dos fi
lhos dela.

Sião se parece com uma mãe desampa
rada e estéril, mas será tão abençoada pelo 
Senhor que não haverá espaço para todos 
os seus filhos! Serão como magníficos orna
mentos nupciais e não com o refugiados 
decrépitos do cativeiro. Mais uma vez, o 
profeta olha adiante, para um tempo em que 
os gentios honrarão Jeová e Israel e em que 
reis e rainhas cuidarão dos filhos de Israel!

(2) O  valente (vv. 24-26). O s babilônios 
eram guerreiros ferozes, mas o Senhor ar
rancaria Israel de suas mãos. Em sua com
paixão, libertaria os cativos e cuidaria para 
que a Babilônia nunca mais os afligisse. O  
fato de Deus ter permitido que a Babilônia 
conquistasse seu povo não significava que 
Deus fosse fraco ou indiferente. Quando o 
tempo certo chegasse, o Senhor libertaria 
seu povo: "[...] os que esperam em mim não 
serão envergonhados" (v. 23).

(3) O  amante fiel (Is 50:1-3). A  figura de 
Israel como esposa de Jeová aparece com 
freqüência nos escritos dos profetas (Is 54:4, 
5; 62:1-5; Jr 2:1-3; 3:1-11; O s 2; Ez 16). Is
rael "casou-se" com Jeová quando aceitou 
a aliança no monte Sinai (Êx 19 -  20), mas 
rompeu essa aliança ao "fazer-se de prosti
tuta" e adorar a ídolos. Porém, Deus não 
abandonou seu povo, nem mesmo quando 
os judeus lhe foram infiéis.

A permissão mosaica para se divorciar 
encontra-se em Deuteronômio 24:1-4 (ver 
Mt 19:1-12). O  "certificado de divórcio" 
declarava que o matrimônio havia se rompi
do e que a mulher estava livre para se casar 
novamente. No entanto, também impedia 
que a mulher voltasse para seu antigo mari
do. De fato, Deus havia se "divorciado" do 
reino do Norte e permitido que os israelitas 
fossem assimilados pelos assírios (Jr 3:8), para 
que não pudessem voltar. Contudo, Deus 
não havia se "divorciado" do reino do Sul; em 
vez disso, havia permitido que sua esposa
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infiel fosse disciplinada nas mãos da Babi
lônia. Ele a perdoaria e a receberia de volta.

A segunda ilustração nesse parágrafo 
refere-se a uma família pobre vendendo seus 
filhos como escravos (2 Rs 4:1-7; Ne 5:1-5). 
Deus não havia vendido seus filhos, mas eles, 
por seus pecados, haviam vendido a si mes
mos. Deus os havia chamado diversas vezes 
e tentado persuadi-los a deixar seus cami
nhos perversos, mas eles se recusaram a 
ouvir. Judá não foi exilado porque seu Deus 
era fraco, mas sim por causa de seus pró
prios pecados.

Como os judeus podiam dizer que ha
viam sido esquecidos e que estavam de
samparados quando o Senhor é uma mãe 
compassiva, um valente e um amante fiel? 
Ele honra sua Palavra, mesmo quando so
mos infiéis a ele (2 Tm 2:11-13). Ele é fiel ao 
nos disciplinar quando somos rebeldes (Hb 
12:1-11), mas também é fiel ao perdoar quan
do nos arrependemos e confessamos nos
sos pecados (1 Jo 1:9).

A mensagem do Servo aos gentios foi 
de esperança e de bênçãos. Ele trataria com 
seu povo para que eles, por sua vez, pudes
sem levar as bênçãos do Senhor aos gentios.

2 . O  S e r v o  e o  S e n h o r  D e u s  
(Is 50:4-11)
Nos dois primeiros "cânticos do Servo" (Is 
42:1-7; is 49:1-7), encontramos indicações 
da oposição ao ministério do Messias, po
rém, neste terceiro cântico, seu sofrimento 
é descrito com grande nitidez. No quarto 
cântico (Is 52:12 -  53:12), o profeta nos fa
lará não apenas da aflição de Cristo, mas 
também do motivo e da necessidade de seu 
sofrimento.

Observe que em quatro ocasiões, nessa 
passagem, o Servo usa o nome " S e n h o r  
Deus". "Jeová Adonai" pode ser trazido 
como "Deus Soberano", e não encontramos 
esse título em nenhum outro dos "cânticos 
do Servo". De acordo com Robert B. Girdles- 
tone, o nome "Jeová Adonai" significa que: 

Cada um dos seres humanos pertence a 
Deus e, conseqüentemente, ele exige obe
diência irrestrita de todos" (Synonyms of 
íne O ld  Testament, Eerdmans, 1 951, p. 34).

Assim, a ênfase aqui está na submissão do 
Servo ao S e n h o r  Deus em todas as áreas de 
sua vida e serviço.

O  Servo sujeitou sua mente ao S e n h o r  
Deus para que pudesse saber qual era a obra 
e a vontade de Deus (Is 50:4). Tudo o que 
Jesus disse ou fez lhe foi transmitido por seu 
Pai (Jo 5:19, 30; 6:38; 8:28). Ele rogou ao 
Pai orientação (Jo 11:42; .Mc 1:35) e me
ditou na Palavra. O  que Deus ensinou ao 
Servo, o Servo compartilhou com aqueles 
que precisavam de ajuda e de encoraja
mento. O  Servo deixou um bom exemplo 
para todos aqueles que sabem da importân
cia de uma "hora de meditação" diária com 
o Senhor.

O  Servo também submeteu sua vontade 
ao S e n h o r  Deus. Um "ouvido aberto" é aque
le que ouve e que obedece à voz do mes
tre. As pessoas às quais Isaías ministrou não 
eram "dispostas" nem "obedientes" (Is 1:19), 
porém o Servo cumpriu de bom grado a 
vontade do S e n h o r  Deus. Não foi fácil, pois 
significou submeter seu corpo aos homens 
perversos que zombaram dele, o chicotea- 
ram, cuspiram nele e, por fim, o pregaram 
numa cruz (Mt 26:67; 27:26, 30).

O  Servo fez tudo pela fé no S e n h o r  Deus 
(Is 50:7-11). Ele estava determinado a fazer 
a vontade de Deus, mesmo que isso signifi
casse morrer na cruz (Lc 9:51; Jo 18:1-11), 
pois sabia que o S e n h o r  Deus estaria com 
ele. O  Servo foi falsamente acusado, porém 
sabia que, um dia, Deus o justificaria e en
vergonharia seus inimigos. Não se esqueça 
de que, quando Jesus Cristo estava minis
trando aqui na Terra, teve de viver pela fé da 
mesma forma como nós hoje. Não usou seus 
poderes divinos de maneira egoísta, mas 
confiou em Deus e dependeu do poder do 
Espírito.

O s versículos 10 e11 dirigem-se especi
ficamente ao remanescente judeu, mas têm 
uma aplicação para o povo de Deus hoje. 
Os fiéis estavam perplexos com o que Deus 
estava fazendo, porém o Senhor lhes garantiu 
que sua fé seria recompensada. O  Dr. Bob 
Jones costumava dizer: "Quando você esti
ver na escuridão, nunca duvide do que Deus 
lhe disse quando estava na luz". No entanto,
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os incrédulos que tentarem eliminar a es
curidão acendendo as próprias chamas (ou 
seja, seguindo seus próprios planos) acaba
rão vendo-se em pesar e sofrimento. É possí
vel que, ao obedecer ao Senhor, você acabe 
se vendo subitamente em trevas, mas não 
entre em pânico, pois ele o trará para a luz 
no tempo certo.

3 . O  S e r v o  e I s r a e l  ( I s 5 1 :1  -  5 2 : 1 2 )
Esta seção contém várias admoestações: 
"Ouvi-me" (Is 51:1, 4, 7); "desperta, desper
ta" (vv. 9, 1 7; Is 52:1-6) e "retirai-vos, retirai- 
vos" (vv. 7-12). Exceto por Isaías 51:9-16, que 
é uma oração dirigida ao Senhor, cada uma 
dessas admoestações é dirigida ao povo de 
Deus na Babilônia.

"Ouvi-m e" (51:1-8). Estas três exorta
ções são dirigidas ao remanescente fiel em 
Israel, o povo descrito em Isaías 50:10. Na 
primeira advertência (Is 51:1-3), o Senhor 
disse-lhes para olhar para trás e lembrar-se 
de Abraão e de Sara, precursores do povo 
judeu (Gn 12 — 25). Deus os havia chama
do quando estavam sozinhos, mas desse 
casal idoso surgiu uma nação tão numerosa 
quanto o pó da terra e as estrelas do céu (Is 
13:16; 15:5). O  remanescente que estava 
deixando a Babilônia era pequeno e fraco, 
mas Deus pôde transformá-los numa pode
rosa nação, e sua terra devastada, num pa
raíso. "Sede consolados!" diz o Senhor a seu 
povo. "O  melhor ainda está por vir!"

Na segunda ordem (Is 51:4-6), Deus lhes 
disse para olhar mais adiante e ver que a 
justiça viria ao mundo e eles seriam vindi- 
cados pelo Senhor. Observe a ênfase nos 
pronomes possessivos: meu povo, minha 
nação, minha justiça, minha retidão, meu bra
ço e minha salvação. Esta é a graça de Deus: 
fazer por seu povo o que eles não merecem 
e não podem fazer por si mesmos. O  "bra
ço do S e n h o r " é um conceito-chave nas pro
fecias de Isaías (Is 30:30; 40:10; 51:5, 9; 
52:10; 53:1; 59:16; 62:8; 63:5, 12). O  céu e 
terra passarão, porém a justiça e a salvação 
de Deus permanecerão para sempre. Essa 
justiça será mostrada de forma especial 
quando o Messias voltar e estabelecer seu 
reino na Terra.

A terceira advertência (Is 51:7, 8) con
centra-se em olhar para nosso ser interior, 
onde encontramos medo ou fé. Que moti
vos a nação teria para temer o homem quan
do Deus estava ao seu lado? "Eis que Deus 
é a minha salvação; confiarei e não teme
rei" (Is 12:2). "Ao S e n h o r  dos Exércitos, a ele 
santificai; seja ele o vosso temor, seja ele o 
vosso espanto" (Is 8:13). Ter a lei de Deus 
em nosso coração significa pertencer a ele 
e ser salvo (Jr 31:31-34; Hb 10:16). A  traça e 
o verme destruirão o inimigo, mas a salva
ção de Deus resistirá. Traças e vermes não 
fazem seu trabalho de maneira visível, mas 
ainda assim o fazem com eficiência. As 
sementes da destruição já estavam presen
tes no império babilônio, mas seus líderes 
não sabiam.

"Desperta, desperta" (51:9 -  52:6). 
"Ouvi-me" foi dito para advertir o povo, po
rém "desperta, desperta" é para o despertar 
do Senhor (Is 51:9-16) e de Jerusalém (vv. 
17-23; Is 52:1-6).

O  remanescente na Babilônia orou como 
se Deus estivesse dormindo e precisasse ser 
acordado (Sl 7:6; 44:23; 78:65-72). Queriam 
que Deus erguesse seu braço como quan
do derrotou o Faraó e remiu seu povo da 
escravidão no Egito. O  regresso da Babilônia 
para Judá foi considerado outro "êxodo" (Is 
43:16, 1 7; 49:9-12), sob o comando absolu
to de Deus e trazendo a derrota completa 
do inimigo.

Deus respondeu às orações deles com 
palavras de consolo (Is 51:12-16; ver vv. 3 e
19). Ele os lembrou novamente da fragilida
de do homem (ver Is 40:6-8) e do poder de 
Deus o Criador (Is 51:1 3). Por que eles, que 
não passavam de erva, deveriam temer quan
do o Deus do universo estava a seu lado? 
Tendo em vista que os judeus eram o povo 
ao qual o Senhor havia confiado sua Pala
vra, ele os libertaria, protegeria e supriria 
todas as suas necessidades. O  povo de Is
rael tinha uma importante tarefa a cumprir e 
seria capacitado por Deus.

No segundo "chamado para despertar", 
o profeta fala à cidade arruinada de Jerusa
lém (vv. 1 7-23) e a apresenta como uma mãe 
num estupor embriagado, sem filhos para
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socorrê-la. Na Bíblia, o ju ízo  é retratado 
como beber um cálice de vinho (Is 29:9; 
63:6; Sl 75:8; Jr 25:15-16; Ap 14:10). O s fi
lhos de Jerusalém haviam ido para o cativei
ro, mas voltariam e dariam à sua "mãe" uma 
nova esperança e um recomeço. Deus tira
ria o cálice do juízo das mãos dos judeus e 
o daria a seus inimigos. Passar sobre o inimi
go ou pisá-lo era uma forma humilhante de 
declarar sua derrota; porém, em vez de a 
Babilônia pisotear o povo de Judá, os judeus 
é que iriam passar sobre os babilônios, como 
quem anda na rua!

O  terceiro "chamado para despertar" (Is 
52:1-6) também é dirigido a Jerusalém e tra
ta-se de uma ordem não apenas para acor
dar, mas também para se vestir! Não bastava 
a cidade sair de seu estupor (ls 51:17-23); 
também era preciso que colocasse sua glo
riosa vestimenta. A Babilônia, a "rainha", 
cairia por terra, envergonhada (Is 47:1), mas 
jerusalém seria levantada do chão e entro- 
nizada como rainha! O  Egito havia escravi
zado o povo de Deus, a Assíria os havia 
oprimido e a Babilônia os levou cativos, mas 
tudo havia chegado ao fim. E claro que o 
cumprimento pleno dessa promessa ocor- 
rerá quando o Messias voltar, livrar Jeru
salém de seus inim igos e estabelecer o 
monte Sião como regozijo para toda a Ter- 
ra I Is 61:4-11).

A cidade de jerusalém é chamada de "a 
cidade santa" oito vezes nas Escrituras (Ne 
11:1, 18; Is 48:2; 52:1; Dn 9:24; Mt 4:5; 
2_:53; Ap 11:2). Ela foi "separada" por Deus 
para seus propósitos exclusivos, mas quan
do seu povo se recusou a lhe obedecer, o 
Senhor ordenou sua destruição, primeiro 
oelos babilônios e depois pelos romanos.

Durante o tempo no cativeiro, o nome 
de Deus foi blasfemado, pois os inimigos 
escarneceram dos judeus e lhes pergun
taram por que o grande Deus deles não 
. inha libertá-los (Sl 115; 137). Paulo citou 
isaías 52:5 em Romanos 2:24. Porém, quan
do o remanescente fosse restaurado, eles 
saberiam o nome de Deus e buscariam 
"onrá-lo.

"Retirai-vos, retirai-vos" (52:7-12). A
derrota da Babilônia por Ciro sem dúvida

foi uma boa notícia para os judeus, pois sig
nificou a libertação do cativeiro (Is 40:9; 
41:27). As boas novas que compartilhamos 
hoje são que Jesus Cristo pode libertar os 
prisioneiros (Rm 10:15). Durante décadas, 
o remanescente sofreu num país estrangei
ro, sem altar nem sacerdócio, mas voltariam 
a sua terra, reconstruiriam seu templo e res
taurariam o ministério que-haviam recebido 
de Deus.

Alguém disse bem que "as boas notícias 
são para ser compartilhadas", e foi isso o 
que aconteceu em Jerusalém. O s líderes 
("atalaias") aprenderam a lição e cantaram 
juntos para a glória de Deus (ls 44:23). Po
rém, eles não apenas ouviram o que Deus 
havia feito; também viram o que havia acon
tecido! O  deserto também participará dos 
cânticos, pois as cidades desoladas e "os 
lugares assolados" serão transformados (Is 
51:3). O  remanescente orou para que o bra
ço santo do Senhor trabalhasse, e Deus res
pondeu à sua oração (v. 9).

Isaías gosta de usar repetições: "Conso
lai, consolai" (Is 40:1); "Desperta, desperta 
(ls 51:9, 1 7; 52:1) e, aqui, "Retirai-vos, retirai- 
vos" (Is 52:11). Parece estranho que Deus 
tivesse de apressar seu povo para deixar o 
cativeiro, mas alguns dos judeus haviam se 
acostumado ao lugar e mostravam relutân
cia em deixá-lo. O  primeiro grupo, cerca de 
50 mil pessoas, deixou a Babilônia em 539- 
538 a.C., quando Ciro publicou seu decre
to. Foram liderados por Sesbazar, Zorobabel 
e Jesua, o sumo sacerdote (Ed 1 -  2). Leva
ram consigo "os utensílios do S e n h o r " ( Is 

52:11), os artigos necessários para o serviço 
no templo. Um segundo grupo, com cerca 
de mil e oitocentas pessoas lideradas por 
Esdras, partiu em 458 a.C.

Deus ordenou que partissem porque a 
Babilônia era uma cidade condenada (Jr 
50:8ss; 51:6, 45). Ele os advertiu a que não 
demorassem, mas saíssem o mais rápido pos
sível, enquanto ainda podiam (Is 48:20). Não 
precisavam fugir como criminosos, mas tam
bém não havia razão de se demorar por lá. 
Deus também os avisou para que não levas
sem nenhuma das coisas imundas da Ba
bilônia. A admoestação "Não toqueis coisa



70 I S A Í A S  49:1 -  52:1 2

imunda" (ls 52:11) certamente incluía os ído
los e as práticas de ocultismo, que foram a 
ruína do povo judeu (Is 47:11-15). Paulo 
aplica esse mesmo conceito aos cristãos 
atuais em 2 Coríntios 6:14 -  7:1.

Deus falou de modo específico aos sa
cerdotes e levitas que estavam com os uten
sílio s do tem plo: "saí do m eio dela 
[Babilônia], purificai-vos" (Is 52:11). Trata-se 
de um excelente mandamento a ser obede
cido por todos os servos de Deus. Se nos 
contaminarmos, também contaminaremos a 
obra do Senhor. Quão trágico para um mi
nistro de Deus ser fonte de poluição para 
seu povo!

O  profeta acrescentou uma palavra final 
de encorajamento: "porque o S e n h o r  irá 
adiante de vós, e o Deus de Israel será a 
vossa retaguarda" (v. 12; ver Is 58:8). Isso 
nos traz à memória o êxodo de Israel do 
Egito, quando o Senhor foi à frente dos 
hebreus (Êx 13:21) e ficou entre eles e o 
inimigo (ls 14:19, 20). Quando o povo de 
Deus obedece à vontade dele, pode sem
pre contar com sua orientação e proteção.

Isaías havia preparado o caminho para o 
cerne da revelação divina do Servo Messias, 
o quarto cântico do Servo (ls 52:13 -  53:12). 
É preciso que preparemos nosso coração, 
pois estamos andando em solo sagrado.



Es c a l a n d o  o  M o n te  
Everest

Isa ía s  52 :1 3  -  5 3 :1 2

/ /  T s t a s  cinco estrofes incomparáveis do
L  quarto poema do Servo são o mon

te Everest da profecia messiânica", escreveu 
o estudioso do Antigo Testamento, Dr. Kyle 
M. Yates, mais de cinqüenta anos atrás, e 
suas palavras continuam válidas. Esta passa
gem é o cerne dos capítulos 49 -  57, e sua 
mensagem constitui o núcleo do evangelho. 
Assim como o monte Everest, Isaías 53 des
taca-se pela beleza e grandiosidade de suas 
palavras, mas somente porque revela Jesus 
Cristo e nos leva ao monte do Calvário.

A interpretação messiânica de Isaías 53 
teve o apoio dos rabinos até o décimo se
gundo século. Depois disso, estudiosos ju
deus começaram a interpretar a passagem 
como uma descrição dos sofrimentos de Is
rael como nação. Porém, como Israel pode
ria ter morrido por seus próprios pecados 
(v. 8)? E quem disse que Israel era inocente 
de pecado e, dessa forma, fora condenado 
injustamente (v. 9)? Não, o profeta escreveu 
sobre um indivíduo inocente, não sobre uma 
nação culpada. Deixou bem claro que esse 
indivíduo morreu pelo pecado da culpa para 
que os culpados pudessem ser libertos.

O  Servo que Isaías descreve é o Mes
sias, e o Novo Testamento afirma que este 
Messias-Servo é Jesus de Nazaré, o Filho de 
Deus (Mt 8:17; Mc 15:28; Lc 22:37; Jo 
12:38; At 8:27-40; 1 Pe 2:21-24). O  Novo 
Testamento apresenta mais citações ou alu
sões a Isaías 53 do que a qualquer outro 
capítulo do Antigo Testamento. O  índice de 
citações no apêndice de meu Novo Testa
mento grego fornece pelo menos quarenta 
e uma citações diferentes, sendo possível 
que nem todas elas estejam listadas.

11 O s quinze versículos que constituem as 
quatro canções do Servo são divididos em 
cinco estrofes de três versos, e cada uma 
dessas estrofes revela uma importante ver
dade sobre o Servo e sobre o que ele fez 
por nós.

1 . E x a l t a ç ã o : o  S e r v o  q u e  c a u s o u  
e s p a n t o  (Is 52:13-15}
Seu povo não admirou nem desejou o Servo 
(Is 52:2, 3), no entanto, depois de tudo 
estar consumado, ele ainda causou espanto 
e surpresa em reis! Se considerarmos esses 
versículos em sua ordem cronológica, vere
mos que o povo espantou-se com sua apa
rência (Is 52:14), sua exaltação (v. 13) e sua 
mensagem (v. 15). Temos aqui o sofrimento 
e morte de nosso Senhor, sua ressurreição e 
ascensão e a proclamação do evangelho em 
todo o mundo.

Espanto com a aparência do Servo (v. 14). 
"Com o pasmaram muitos à vista dele (pois 
o seu aspecto estava mui desfigurado, mais 
do que o de outro qualquer, e a sua aparên
cia, mais do que a dos outros filhos dos ho
mens)." Quando levamos em consideração 
tudo o que Jesus passou no intervalo de tem
po entre sua prisão e sua crucificação, não 
nos surpreendemos ao ouvir que ele não se 
parecia mais com um homem. Não apenas 
seus direitos legais foram revogados -  inclu
sive o direito a um julgamento justo -  como 
também desconsideraram seus direitos hu
manos, uma vez que não foi tratado como 
um ser humano e muito menos como cida
dão judeu.

Quando ele foi interrogado diante de 
Anás, Jesus foi esbofeteado por um dos guar
das (Jo 18:22). Na audiência perante Caifás, 
cuspiram nele, esbofetearam e socaram sua 
cabeça (Mt 26:67; Mc 14:65; Lc 22:63). 
Pilatos o açoitou (Jo 19:1; Mt 27:26; Mc 
15:15) e seus soldados o espancaram (Jo 
19:3). O  açoite era tão terrível que provoca
va a morte de alguns prisioneiros. "Ofereci 
as costas aos que me feriam", disse o Servo 
de Deus, "e as faces, aos que me arrancavam 
os cabelos; não escondi o rosto aos que me 
afrontavam e me cuspiam" (ls 50:6). E fize
ram tudo isso ao verdadeiro Filho de Deus!
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O  relato explícito de seu sofrimento 
dado em alguns sermões não se encontra 
nas Escrituras exceto, talvez, pelo Salmo 22. 
O s escritores dos Evangelhos nos dão os 
fatos, porém não os detalhes. Basta dizer 
que, quando os pecadores acabaram de 
maltratar o Salvador, ele não mais parecia 
humano, e algumas pessoas ficaram tão hor
rorizadas que viraram o rosto. O  que foi 
feito a Jesus deveria ter sido feito a Barrabás
-  e a nós.

Espanto com a exaltação do Servo (v. 13).
O  Servo sofreu e morreu, mas não perma
neceu morto. Foi "exaltado e elevado e [foi] 
mui sublime". A expressão "proceder com 
prudência" significa "ser bem-sucedido na 
empreitada". O  que parecia uma humilhante 
derrota foi, na verdade, uma grande vitória 
aos olhos de Deus (Cl 2:15). "Eu te glorifi- 
quei na terra", disse Jesus a seu Pai, "consu
mando a obra que me confiaste para fazer" 
(Jo 17:4).

Jesus não apenas foi ressurreto dentre 
os mortos, mas também seu corpo foi glo- 
rificado. Ele ascendeu ao céu, onde está 
assentado à direita do Pai. Possui toda a auto
ridade (Mt 28:18), pois tudo foi colocado a 
seus pés (Ef 1:20-23). Não há ninguém no 
universo maior do que Jesus. Que grande 
surpresa para aqueles que o consideraram 
o menor dos menores (ver Fp 2:1-11)!

Espanto com a mensagem do Servo (v. 15).
O  povo que ficou boquiaberto de admira
ção, diante da humilhação e exaltação de 
Jesus, se calará quando ouvir a proclama
ção dele. Paulo interpreta isso como a pre
gação do evangelho às nações gentias (Rm 
15:20, 21). "Para que se cale toda boca, e 
todo o mundo seja culpável perante Deus" 
(Rm 3:19).

Muitas pessoas já foram torturadas e 
mortas de forma desumana, mas apesar de 
suscitar simpatia, saber de seu sofrimento 
não toca nossa consciência. O  sofrimento e 
a morte de nosso Senhor foram diferentes, 
pois envolveram todas as pessoas do mundo. 
A mensagem do evangelho não é "Cristo 
morreu", pois isso é apenas um fato históri
co; é como dizer, por exemplo, que "Na- 
poleão morreu". A mensagem do evangelho

é que "Cristo morreu pelos nossos pecados" 
(1 Co 15:1-4, ênfase minha). Você e eu so
mos culpados da morte de Jesus, tanto quan
to o foram Anás, Caifás, Herodes Antipas e 
Pilatos.

Agora vemos por que as pessoas fica
ram aterrorizadas quando entenderam a 
mensagem do evangelho: Esse homem a 
quem condenaram declarou que todos es
tavam condenados, a menos que deixassem 
seus pecados e confiassem nele. E impossí
vel alegrar-se com as boas novas da salva
ção enquanto não encarar a má notícia da 
condenação. Jesus não sofreu e morreu por 
sua própria culpa, mas porque nós éramos 
culpados. Esse fato causa espanto nas pes
soas e faz com que se calem.

A palavra traduzida por "admiração" em 
Isaías 52:15 pode significar também "asper- 
são", provavelmente uma referência à ceri
mônia de purificação, parte importante do 
sistema sacrificial mosaico (Lv 14:1-7, 16; 
16:14, 15; Nm 8:7). Apesar de a aspersão 
de sangue, água e óleo não eliminar o pe
cado, tornava o recipiente cerimonialmente 
puro e aceitável perante o Senhor. Por cau
sa do sacrifício de Cristo, podemos dizer a 
todas as nações que o perdão e a redenção 
agora são oferecidos de graça a todos os 
que o receberem (1 Pe 1:1-2).

2 . H u m il h a ç ã o : o  S e r v o  s o f r e d o r  
(Is 53:1-3)
Isaías 53 descreve a vida e o ministério de 
Jesus Cristo (vv. 1-4), sua morte (vv. 5-8) e 
sepultamento (v. 9) e sua ressurreição e 
exaltação (vv. 10-12). O  tema que une os 
capítulos é a morte do Servo inocente no 
lugar dos culpados. É isso que os teólogos 
querem dizer quando falam de "expiação 
vicária". Não podemos explicar todo o sig
nificado da cruz, mas o que nos parece cla
ro é que Jesus tomou o lugar dos pecadores 
e pagou o preço da sua salvação.

Há um contraste entre "o braço do Se
n h o r ", que se refere a uma força poderosa, 
e a "raiz de uma terra seca", que é uma figu
ra de humilhação e de fraqueza. Quando 
Deus fez o universo, usou seus dedos (Sl 
8:3) e quando libertou Jerusalém do Egito,
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foi por sua mão forte (Êx13:3). Porém, para 
salvar os pecadores perdidos, teve de mos
trar seu braço poderoso! No entanto, as pes
soas ainda se recusam a crer nessa grande 
demonstração do poder de Deus (Rm 1:16; 
Jo 12:37-40).

O  Servo é Deus e, ainda assim, se tor
nou homem e cresceu no meio de nós! Um 
menino nos nasceu -  essa é sua humanida
de-, um Filho se nos deu -  essa é sua divin
dade (ls 9:6). Ao escrever sobre o futuro de 
israel, Isafas já havia usado a figura da árvo
re: o Messias é o Renovo do Senhor (Is 4:2);
0 remanescente é como tocos de árvores 
cortadas (Is 6:13); as nações orgulhosas se
rão derrubadas como árvores, mas do toco 
aparentemente morto de Davi, virá o "reben
to de Jessé" (ls 10:33 -  11:1). Por ser Deus, 
Jesus Cristo é "a Raiz de Davi", mas por ser 
também homem, ele é "Geração de Davi"
1 Ap 22:16).

Israel não era um paraíso quando Jesus 
nasceu; em termos políticos e espirituais, era 
um deserto. Cristo não veio como uma gran
de árvore, mas sim como "um rebento". 
Nasceu na pobreza em Belém e cresceu 
numa carpintaria na desprezada cidade de 
Nazaré (Jo 1:43-46). Por causa de suas pala- 
\ras e ações, Jesus atraiu uma grande multi
dão, mas não havia nada em sua aparência 
física que o diferenciasse de qualquer outro 
judeu. Poucas pessoas procuram delibera
damente tornar-se feias, mas a sociedade 
moderna chegou ao extremo de transformar 
a beleza física numa religião. E bom nos lem
brarmos de que Jesus foi bem-sucedido sem 
beleza alguma.

Uma vez que entenderam o que Cristo 
exigia delas, como a maioria das pessoas 
tratou o Servo? Do mesmo jeito que tratava 
qualquer outro escravo: desprezaram-no, 
depreciaram-no (foi vendido por trinta moe
das de prata) e consideraram-no "como um 
de quem os homens escondem o rosto" (Is 
53:3). Envergonharam-se de Cristo, pois não 
representava nada daquilo que era mais im
portante para elas: coisas como riqueza (Lc 
16:14), prestígio social (Is 14:7-14; 15:12), 
reputação (ls 18:9-14), ser servido pelos 
outros (Is 22:24-27) e buscar os próprios

prazeres (Mt 16:21-28). Nos dias de hoje, 
ele é rejeitado pelos mesmos motivos.

3 . E x p ia ç ã o : o  S e r v o  f e r id o  ( I s 5 3 :4 - 6 )
Esses versículos constituem o cerne da passa
gem e representam o núcleo da mensagem 
do evangelho: o Servo inocente morrendo 
como sacrifício pelo pecado. Essa mensa
gem era o âmago do sistema religioso de 
Israel -  o sacrifício do animal inocente no 
lugar do pecador (Lv 16).

Jesus carregou nossos pecados na cruz 
(1 Pe 2:24), mas também se identificou com 
as conseqüências do pecado de Adão quan
do ministrou aos necessitados. Mateus 8:14- 
17 aplica Isaías 53:4 ao ministério de cura 
do Senhor e não à sua morte expiatória. Toda 
bênção que temos em nossa vida cristã vem 
por causa da cruz, mas esse versículo não 
ensina que há "cura na expiação" e que todo 
cristão, dali por diante, terá o "direito" de 
ser curado. A profecia cumpriu-se durante a 
vida de nosso Senhor e não em sua morte.

A ênfase dos versículos 4-6 é sobre os 
pronomes no plural: nossas enfermidades e 
nossas dores, nossas transgressões, nossas 
iniqüidades. Nós nos desviamos, escolhemos 
seguir nosso próprio caminho. Cristo não 
morreu por ter feito alguma coisa, mas por 
aquilo que nós havíamos feito.

Foi "traspassado", o que significa "fura
do de lado a lado". Suas mãos e pés foram 
atravessados por pregos (Sl 22:16; Lc 24:39, 
40) e seu lado, por uma lança (Jo 19:31-37; 
Z c  12:10; Ap 1:7). Ele foi crucificado, o que 
não era uma forma judaica de execução (Jo 
12:32, 33; 18:31, 32). A pena máxima dos 
judeus era o apedrejamento (Lv 24:14; Nm 
15:35, 36). Se quisessem humilhar a vítima 
ainda mais, podiam expor-lhe o corpo (Dt 
21:22, 23), uma prática que Pedro relacionou 
com a crucificação (At 5:30; 10:39; 1 Pe 
2:24).

Na cruz, Jesus Cristo foi "pisado", o que 
significa ser "esmagado pelo peso do fardo". 
Qual era o fardo? "O  Senhor fez cair sobre 
ele a iniqüidade de nós todos" (ls 53:6; ver 
v. 12; 1:4). De fato, o pecado é um fardo 
que vai ficando mais pesado à medida que 
resistimos a Deus (Sl 38:4).
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Ele foi "moído" e "pisado" e, no entan
to, esse castigo nos trouxe paz e cura. O  
único jeito de um transgressor ter paz com 
a lei é sofrer o castigo exigido pela lei. Jesus 
guardou a lei perfeitamente, mas mesmo 
assim sofreu o castigo que devia ser nosso. 
Pelo fato de ter tomado nosso lugar, agora 
temos paz com Deus e não podemos ser 
condenados pela lei de Deus (Rm 5:1; 8:1). 
A palavra "sarados" em Isaías 53:5 refere-se 
ao perdão dos pecados, não à cura física 
(1 Pe 2:24; Sl 103:3). O  pecado não é ape
nas um fardo, mas também uma enfermida
de que somente Deus pode curar (ls 1:4-6; 
Jr 30:12; Na 3:19).

O  pecado é sério. O  profeta o chama 
de transgressão, o que significa rebelião 
contra Deus, a ousadia de cruzar a linha que 
Deus marcou (Is 53:5, 8). Também o chama 
de iniqüidade, o que se refere à deformida
de de nossa natureza pecaminosa (vv. 5, 6). 
Em outras palavras, somos pecadores por 
escolha e por natureza. Com o as ovelhas, 
nascemos com uma natureza que nos im
pele a desviar do caminho e, como ovelhas, 
em nossa insensatez decidim os escolher 
nosso próprio caminho. Por natureza, nas
cemos filhos da ira (Ef 2:3); por escolha, 
tornamo-nos desobedientes (Ef 2:2), Sob a 
lei de Moisés, as ovelhas morriam pelos pas
tores; mas, pela graça, o Bom Pastor deu sua 
vida pelas ovelhas (Jo 10:1-18).

4 . R e s i g n a ç ã o : o  S e r v o  c a l a d o  
( I s 5 3 :7 - 9 )
Um servo não tem permissão de retrucar; 
antes, deve ser submisso à vontade de seu 
senhor. Jesus Cristo permaneceu calado 
diante de seus acusadores bem como da
queles que o afligiram. Ele se calou diante 
de Caifás (Mt 26:62, 63), dos principais sa
cerdotes e anciãos (Mt 27:12), de Pilatos 
(Mt 27:14; Jo 19:9) e de Herodes Antipas 
(Lc 23:9). Não falou quando os soldados 
zombaram dele e o espancaram (1 Pe 2:21- 
23). Foi isso o que impressionou o tesou
reiro etíope ao ler essa passagem em Isaías 
(At 8:26-40).

Isaías 53:7 fala do silêncio de Jesus em 
meio ao sofrimento, e o versículo 8, de seu

silêncio quando foi ilegalmente julgado e 
condenado à morte. Nos tribunais de hoje, 
uma pessoa pode ser culpada de crimes ter
ríveis, mas se for possível provar que algum 
aspecto do julgamento foi ilegal, o caso deve 
ser julgado novamente. Tudo nos julgamen
tos de Cristo foi ilegal, e, mesmo assim, ele 
não apelou pedindo outro julgamento. "Não 
beberei, porventura, o cálice que o Pai me 
deu?" (Jo 18:11).

O  Servo é comparado a um cordeiro (Is 
53:7), um dos símbolos freqüentes do Salva
dor nas Escrituras. Na Páscoa, foi preciso que 
um cordeiro morresse para cada família 
hebréia (Êx 12:1-13), e o Servo morreu por 
seu povo, a nação de Israel (Is 53:8). Jesus é 
"o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo" (jo 1:29), e no Livro de Apocalipse 
é chamado de Cordeiro 30 vezes.

Tendo em vista que Jesus Cristo foi cruci
ficado com criminosos e como um crimino
so, era lógico que seu corpo fosse deixado 
insepulto, mas Deus tinha outros planos. O 
sepultamento de Jesus Cristo é uma parte 
tão importante do evangelho quanto sua 
morte (1 Co 15:1-5), pois o sepultamento é 
prova de que ele morreu de fato. As autori
dades romanos não teriam entregado o cor
po a José e a Nicodemos se a vítima não 
estivesse morta (Jo 19:38-42; Mc 15:42-47). 
Um hom em  ab astado  com o José de 
Arimatéia jamais mandaria fazer um sepul
cro para si tão próximo a um local de exe
cução, particularmente considerando que 
sua casa ficava a quilômetros de distância. 
Ele preparou o sepulcro para Jesus e tinha 
as especiarias e a mortalha prontas para o 
sepultam ento. Q u ão  m aravilhosam ente 
Deus cumpriu a profecia de Isaías!

5 . V i n d i c a ç ã o : o  S e r v o  s a t is f e it o  
( ls  5 3 :1 0 - 1 2 )
O  profeta explica a cruz do ponto de vista 
de Deus. Apesar de Jesus ter sido crucifica
do pelas mãos de homens perversos, sua 
morte havia sido determinada de antemão 
por Deus (At 2:22, 23). Jesus não foi um 
mártir, tampouco sua morte foi acidental. 
Antes, foi o sacrifício de Deus pelos peca
dos do mundo.
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Ele não ficou morto! "...e prolongará os 
seus dias" (ls 53:10) significa que o Servo 
ressuscitou para viver eternamente. Em sua 
ressurreição, triunfou sobre todos os inimi
gos e reivindicou os espólios da vitória (Ef 
1:19-23; 4:8). Satanás ofereceu a Cristo um 
reino glorioso em troca de adoração (Mt 4:8- 
10), o que significaria ignorar a cruz. Jesus 
" tornou-se] obediente até à morte", e "Deus 
o exaltou sobremaneira" (Fp 2:8-10).

Outra parte de sua "recompensa" encon
tra-se na afirmação: "Ele verá o fruto do pe
noso trabalho de sua alma" (Is 53:11). Morrer 
sem filhos significava tristeza e vergonha 
para os judeus, mas, por causa de suas do
res na cruz (v. 11), Jesus deu à luz uma famí
lia espiritual. A  declaração de Isaías sobre 
sua família natural (ls 8:18) é citada em 
Hebreus 2:13 e aplicada a Cristo e sua famí
lia espiritual.

A obra do Servo na cruz trouxe satisfa
ção (Is 53:11). Em primeiro lugar, o Servo 
satisfez o coração do Pai. "E aquele que me 
enviou está comigo, não me deixou só, por
que eu faço sempre o que lhe agrada" (Jo 
8:29). O  Pai celeste não se alegrou em ver 
seu Filho sofrendo, pois se o Pai não se agra
da da morte do perverso, quanto mais da 
morte de seu Filho justo. Mas o Pai se agra
dou da obediência de seu Filho ao comple
tar a redenção que havia planejado desde o 
início (1 Pe 1:20). "Está consumado!" (Jo 
19:30).

A morte do Servo também satisfez a lei 
de Deus. O  termo teológico para isso é 
propiciação" (Rm 3:25; 1 Jo 2:2). Nas reli

giões pagãs, a palavra significa "oferecer 
sacrifício para aplacar um deus furioso", 
porém no cristianismo o significado é muito 
rico. Deus está irado com o pecado, pois 
ofende sua santidade e transgride sua santa

lei. Em sua santidade, ele deve julgar os pe
cadores, mas em seu amor, deseja perdoá- 
los. Deus não pode ignorar o pecado nem 
condescender com ele, pois seria contrário 
a sua própria natureza e lei.

De que maneira Deus resolveu o pro
blema? O  Juiz tomou o lugar do criminoso 
e cumpriu os requisitos de sua própria lei. 
"Ele foi contado com Os transgressores" e 
até orou por eles (Is 53:12; Lc 22:37; 23:33,
34). A  lei foi satisfeita, de modo que, em sua 
graça, Deus pode perdoar todos aqueles que 
recebem seu Filho.

A graça é o amor que pagou um preço, 
e os pecadores são salvos pela graça (Ef 2:8- 
10). A justiça só é capaz de condenar o per
verso e de justificar o justo (1 Rs 8:32), porém 
a graça justifica o iníquo quando ele crê em 
Jesus Cristo (ver Is 53:11; Rm 4:5)! Justificar 
significa "declarar justo". Cristo tomou sobre 
si nossos pecados para que pudéssemos 
receber a dádiva da sua justiça (2 Co 5:21; 
Rm 5:17). Justificação significa que Deus 
declara justos em Cristo os pecadores que 
crêem e nunca mais se lembra de seus pe
cados (ver Sl 32:1, 2 e Rm 4:1-8).

Na manhã do dia 29 de maio de 1953, 
Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay con
quistaram o monte Everest, o ponto mais alto 
do planeta. Até hoje, ninguém conseguiu 
"conquistar" Isaías 53, pois há sempre no
vas alturas a alcançar. O  mais importante é 
conhecer pessoalmente o Servo justo de 
Deus, Jesus Cristo, cuja conquista do peca
do é o assunto deste capítulo. "O  meu Ser
vo, o Justo, com o seu conhecimento [ou 
seja, conhecendo-o pessoalmente pela fé], 
justificará a muitos" (v. 11).

"E a vida eterna é esta: que te conhe
çam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus 
Cristo, a quem enviaste" (Jo 17:3).
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O Servo concluiu obedientemente seu 
trabalho na Terra e hoje está trabalhan

do no céu, intercedendo pelo povo de Deus 
(Hb 7:25; Rm 8:34). Mas quais são as conse
qüências do sacrifício de Jesus? Que diferen
ça faz ele ter suportado todo esse sacrifício? 
Para Israel, significa restauração (ls 54:1-1 7); 
para as nações gentias, significa um convite 
(ls 55:1 -  56:8); para os pecadores rebeldes, 
significa uma acusação (Is 56:9 -  59:21), 
uma advertência do Senhor de que preci
sam arrepender-se.

1 . R e s t a u r a ç ã o  p a r a  I s r a e l  
(ls 54:1-17)
A figura, neste capítulo, é de Jeová, o mari
do fiel, perdoando Israel, a esposa infiel, e 
restaurando-a a seu lugar de bênçãos. Isaías 
já havia empregado anteriormente a metá
fora do casamento (ls 50:1-3) e ainda voltará 
a usá-la (ls 62:4). Jeremias também usou-a 
(Jr 3:8), e é um tema importante em Oséias 
(cap. 2) e Ezequiel (caps. 16 e 23). A nação 
havia se "casado" com Jeová no monte Sinai, 
porém cometeu adultério ao se voltar para 
outros deuses, e o Senhor teve de abando
ná-la temporariamente. No entanto, os pro
fetas prometeram que Israel seria restaurada 
quando o Messias viesse para estabelecer 
seu reino.

Que tipo de restauração será essa? Em 
primeiro lugar, é a restauração da alegria e 
da oportunidade de cantar (Is 54:1a). Sem 
dúvida, Isaías é o profeta do cântico, pois 
menciona canções e o ato de cantar mais 
de trinta vezes em seu livro. A ocasião ime
diata para essa alegria é a libertação do cati
veiro, porém o cumprimento pleno se dará

quando o Redentor vier a Sião e a nação se 
converter (Is 59:20).

Será também uma restauração da fertili
dade quando a nação crescerá e precisará 
de mais espaço (ls 54:1 b-3). A  nação havia 
sido reduzida pela invasão babilônica, mas 
Deus os ajudaria a se multiplicar novamen
te. Ao final dessa era, apenas um remanes
cente fiel entrará no reino, mas o Senhor 
aumentará a nação abundantemente. Israel 
pode sentir-se como a mulher estéril, inca
paz de ter filhos, porém na glória de Deus 
ela será fértil. Deus fará por ela o que fez 
por Sara e Abraão (ls 49:18-21; 51:1-3). As 
tendas precisarão ser alargadas, e as cida
des desoladas voltarão a ser habitadas!

Paulo citou Isaías 54:1 em Gálatas 4:27 
e aplicou o princípio espiritual à Igreja: assim 
como Deus abençoou Sara e o remanescen
te judeu com filhos, também abençoaria a 
Igreja, apesar de ser apenas um pequeno 
grupo no mundo. Paulo não estava equipa- 
rando Israel à Igreja nem sugerindo que as 
profecias transmitidas aos judeus do Antigo 
Testamento não estão se cumprindo na Igre
ja. Se tomarmos para a Igreja as profecias 
feitas no Antigo Testamento aos judeus, en
tão deveremos nos apropriar de todas elas, 
desde os juízos até as bênçãos, e a maioria 
das pessoas não quer fazer isso!

A restauração de Israel a sua terra tam
bém significará confiança (ls 54:4-10). Isaías 
apresenta outra de suas promessas de "não 
temas" (ls 41:10, 13, 14; 43:1, 5; 44:2, 8; 
51:7; 54:14) e explica a razão de não haver 
necessidade para a nação ter medo. Em pri
meiro lugar, seus pecados foram perdoados 
(v. 4). Que motivo teriam para temer o futu
ro, quando Deus havia apagado os pecados 
do passado (Is 43:25; 44:22)? Por certo, o 
povo havia pecado gravemente contra seu 
Senhor, mas Deus o perdoou, e isso signifi
cava um novo começo (Is 40:1-5). Podiam 
esquecer a vergonha de seus pecados quan
do eram uma jovem nação, registrados nos 
livros de Juizes e de 1 Samuel, bem como a 
repreensão de sua "viuvez" no cativeiro da 
Babilônia.

Outro motivo para ter confiança é o 
amor imutável do Senhor (Is 54:5, 6). Jeová
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era seu Criador e não destruiria o povo cria
do para sua glória. Ele é o Redentor e não 
poderia vendê-los aos inimigos. Ele é o mari
do e não quebraria suas promessas da alian
ça. Com o uma esposa infiel, Israel deixou 
seu marido; ele, porém, não abandonou 
permanentemente seu povo. Apenas deu-lhe 
a oportunidade de ver como era viver numa 
terra onde o povo adorava falsos deuses. 
Deus chamaria de volta sua esposa e a cor
tejaria novamente (Os 2:14-23), e ela não 
seria mais "a mulher desamparada" (ls 54:6). 
Israel sentiu-se abandonado (ls 49:14), mas 
Deus não desistiu de seu povo.

Um terceiro motivo para confiar é a pro
messa fidedigna de Deus (Is 54:7-10). Era 
preciso que Deus mostrasse sua ira contra o 
pecado de seu povo, mas a disciplina havia 
terminado, e estavam voltando para sua ter
ra. (Para mais sobre a ira de Deus, ver Is 9:12, 
17 e 21.) "Com grandes misericórdias torno 
a acolher-te", prometeu o Senhor. "Com mi
sericórdia eterna me compadeço de ti."

Sempre que nos rebelamos contra Deus 
e nos recusamos a ouvir suas advertências, 
ele precisa nos disciplinar, e o faz com amor 
Hb 12:1-11). Nosso Pai não permite que seus 

filhos pequem e fiquem impunes. No entan
to. o propósito de sua disciplina é nos levar 
ao arrependimento e nos capacitar, a fim de 
produzirmos "fruto pacífico", "fruto de justi
ça" (Hb 12:11). Quando Deus "dá umas pal
madas" em seus filhos, pode ser dolorido, mas 
ele nunca lhes faz mal. Sua disciplina é sem
pre para nosso bem e para sua glória.

Deus cumpriu sua promessa do dilúvio 
Gn 9:11-1 7) e manteria sua palavra ao povo 

de Israel. Poderiam confiar em seu amor, em 
sua aliança e em sua misericórdia.

Não apenas os cativos seriam libertados 
e a nação restaurada, como também a cida
de de Jerusalém seria reconstruída (ls 54:11- 
1"i. Se a linguagem aqui parece exagerada, 
não se esqueça de que o profeta vê tanto 
um cumprimento imediato quanto um cum- 
orimento final (Ap 21:18-21). O  remanescen
te reconstruiu o templo e a cidade sob a 
liderança do governador Zorobabel, do 
sumo sacerdote Josué, do escriba Esdras, do 
empreendedor Neemias e dos profetas Ageu

e Zacarias. Contudo, a Jerusalém restaura
da não se parecia em nada com aquilo que 
Isaías descreve aqui! Será preciso esperar
mos a volta do Senhor e o estabelecimento 
de seu reino para vermos essa cidade tão 
formosa. Então, todos os cidadãos de Jerusa
lém conhecerão o Senhor (ls 54:13), e a ci
dade ficará livre do terror e da guerra (v. 14).

Jesus citou a primeira parte do versículo 
13 em João 6:45. Quando lemos o contex
to, começando no versículo 34, vemos que 
estava falando sobre as pessoas indo ao Pai. 
A  declaração: "Todo aquele que o Pai me 
dá, esse virá a mim" (Jo 6:37) não significa 
que o Pai force os pecadores a ser salvos. 
As pessoas se achegam a ele porque são 
"ensinadas do Senhor", e o Espírito as atrai 
pela Palavra. O  evangelismo pessoal não será 
necessário na Nova Jerusalém, pois todos 
os seus cidadãos conhecerão ao Senhor.

2. C o n v it e  a o s  g e n t io s  (Is 55:1 -  56:8)
O  Servo morreu não apenas pelos pecados 
de Israel (ls 53:8), mas também pelos peca
dos do mundo inteiro (Jo 1:29; 1 Jo 4:14). 
Isaías deixa claro, ao longo de todo o seu 
livro, que os gentios fazem parte do plano 
de Deus. O  que Isaías e os outros profetas 
não sabiam é que judeus e gentios crentes, 
um dia, seriam unidos em Jesus Cristo na 
Igreja (Ef 3:1-12).

Deus faz um convite triplo aos gentios: 
vinde (Is 55:1-5), buscai (vv. 6-13) e adorai 
(ls 56:1-8).

Vinde (55:1-5). O  convite é estendido a 
"todos" e não apenas aos judeus. Qualquer 
um que esteja sedento por aquilo que ver
dadeiramente satisfaz (Jo 4:10-14) é bem- 
vindo. Em Isaías 25:6, o profeta retrata as 
bênçãos de Deus como um grande banque
te, em que Deus é o anfitrião.

No Oriente, a água é um bem precioso, 
e a abundância de água é uma bênção es
pecial (ls 41:17; 44:3). Vinho, leite e pão 
eram elementos básicos da dieta dos judeus. 
O  povo estava vivendo de substitutos que 
não os nutriam. Precisavam daquilo que era 
verdadeiro e que somente Deus poderia lhes 
dar. Nas Escrituras, tanto a água quanto o 
vinho são representações do Espírito Santo
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(Jo 7:37-39; Ef 5:1 8). Jesus é o "pão da vida" 
(Jo 6:32-35), e sua Palavra é com o leite 
(1 Pe 2:2). É provável que Cristo tivesse em 
mente Isaías 55:2 quando disse: "Trabalhai, 
não pela comida que perece, mas pela que 
subsiste para a vida eterna" (Jo 6:27).

Era preciso trabalhar arduamente para 
cavar poços, pastorear o rebanho, plantar e 
cuidar das vinhas. Mas Deus ofereceu de 
graça ao povo tudo aquilo pelo que esta
vam labutando. Se ouvissem sua Palavra, 
teriam o desejo de chegar-se a ele, pois é 
por meio da Palavra que Deus atrai os peca
dores para si (Jo 5:24). Observe a ênfase 
sobre o "ouvir" em Isaías 55:2, 3.

"As fiéis m isericórdias prom etidas a 
Davi" (ls 55:3) incluem a aliança de Deus 
com Davi (2 Sm 7), na qual ele prometeu 
que um Descendente reinaria no trono de 
Davi para sempre. É claro que esse Descen
dente é Jesus Cristo (Lc 1:30-33), e a prova 
de que ele é o Rei de Deus encontra-se em 
sua ressurreição dentre os mortos (At 13:34- 
39). Jesus Cristo é a aliança de Deus aos 
gentios ("povos"), e suas promessas perma
necerão enquanto o seu Filho viver, o que 
significa para sempre.

Isaías 55:5 indica que Deus usará Israel 
para chamar os gentios à salvação, o que 
sem dúvida foi o caso no começo da Igreja 
(At 10:1 ss; 1 3:1 ss) e também o será durante 
o reino (ls 2:2-4; 45:14; Z c  8:22). Jerusalém 
será o centro de adoração no mundo, e 
Deus será glorificado quando as nações jun- 
tarem-se a Israel para honrar ao Senhor.

Buscai (55:6-13). Quando Deus libertou 
seu povo da Babilônia e o levou em segu
rança de volta a sua terra, isso serviu de tes
temunho para as outras nações. Também deu 
a Israel outra oportunidade de ser luz para 
os gentios (ls .49:6) e de conduzi-los à fé no 
verdadeiro Deus vivo. Apesar de ser impor
tante para Israel buscar ao Senhor e consa
grar-se inteiramente a ele, era importante 
também que o povo compartilhasse esse 
convite com as nações.

O  que implica buscar ao Senhor? Em 
primeiro lugar, admitir que somos pecado
res e que pecamos contra o Deus santo. 
Implica nos arrependermos (Is 55:7), mudar

a forma de pensar sobre o pecado e aban
doná-lo, voltando-nos para o Senhor. Deve
mos retornar a Deus com fé e crer em sua 
promessa de que, em sua misericórdia, ele 
perdoa abundantemente. O  arrependimen
to e a fé andam juntos: "o arrependimento 
para com Deus e a fé em nosso Senhor Je
sus" (At 20:21).

No entanto, não devemos demorar para 
tomar essa decisão! A expressão "enquanto 
se pode achar" sugere que, se não levarmos 
seu convite a sério, ele pode ser suspenso 
enquanto nos demoramos. Na parábola da 
Grande Ceia, Deus fechou as portas para 
aqueles que rejeitaram seu convite (Lc 14:16- 
24; ver Pv 1:20-33). "Eis, agora, o tempo 
sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da 
salvação" (2 Co 6:2).

Não é sábio criticar as determinações de 
Deus, pois seus caminhos e pensamentos 
vão muito além de nossa compreensão (ls 
55:8, 9). Vemos Deus como se fosse igual a 
nós e concluímos que ele pensa e age da 
mesma forma (Sl 50:21), o que não é verda
de! Você já tentou explicar a graça de Deus 
a uma pessoa ainda não-salva que pensa que 
o céu é um "hall da fama" para grandes rea
lizadores e não a casa onde o Pai acolhe os 
que crêem? Neste mundo, trabalhamos por 
aquilo que recebemos e consideramos sus
peita qualquer coisa gratuita.

De que maneira Deus chama e salva os 
pecadores? Pelo poder de sua Palavra (Is 
55:10, 11). A Palavra de Deus é semente (Lc 
8:11). Assim como a chuva e a neve nunca 
são desperdiçadas, mas cumprem os propó
sitos de Deus, também sua Palavra nunca 
falha. "Mas a palavra de nosso Deus per
manece eternamente" (ls 40:8). Nunca sa
bemos como Deus usará até mesmo um 
testemunho fortuito para plantar e regar a 
semente no coração de uma pessoa.

Isaías 55:12, 13 descreve tanto a alegria 
dos exilados ao serem libertos do cativeiro 
como a alegria de Israel ao participar daquele 
"êxodo glorioso" no fim dos tempos, quan
do regressar a sua terra. Na ocasião em que 
o reino for estabelecido, toda a natureza 
cantará ao Senhor (ls 32:13; 35:1, 2; 44:23; 
52:8, 9).
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Adorai (56:1-8). A  nação havia ido para 
o cativeiro por causa de sua desobediência 
à lei de Deus, particularmente do quarto 
mandamento: "Lembra-te do dia de sábado, 
para o santificar" (Êx 20:8). Esse mandamen
to era um "sinal" especial entre Deus e os 
judeus (ls 31:12-18; Ne 9:13, 14) e nunca 
foi dado aos gentios. O s judeus foram re
preendidos pela forma indiferente com que 
trataram o sábado enquanto vagaram pelo 
deserto (Ez 20:10-26) e quando viviam na 
terra prometida (Jr 1 7:1 9-27). Mesmo depois 
que voltaram à terra santa no fim do cativei
ro, os judeus continuaram a profanar o sá
bado (Ne 13:15-22).

Lembre-se de que o sábado é o sétimo 
dia da semana, o dia que Deus santificou 
quando completou a Criação (Gn 2:1-3). Do
mingo é o Dia do Senhor, o primeiro dia da 
semana e que comemora a ressurreição de 
jesus Cristo dentre os mortos. Chamar o do
mingo de "sábado cristão" é fazer confusão 
entre esses dois dias muito importantes. O 
sábado era um sinal para os judeus e perten
cia à lei: trabalhar seis dias e descansar no 
sétimo. O  Dia do Senhor refere-se à ressur
reição e pertence à graça. O  povo de Deus 
confia em Cristo e só depois vem o trabalho.

Em momento algum, até aqui, Deus ha- 
\ia chamado os gentios a guardar o sábado 
juntamente com os judeus, mas foi o que 
fez nessa passagem. Convidou exatamente 
aquelas pessoas que proibira de entrar na 
aliança: estrangeiros e eunucos (Dt 23:1-8). 
Trata-se de outra representação da graça de 
Deus (ver At 8:26ss). O  convite ainda é a 
'todos vós"! Aplica-se aos pecadores hoje, 
mas se aplicará de forma especial quando 
Israel entrar em seu reino, os serviços do 
templo forem restaurados e o sábado voltar 
a fazer parte da adoração judaica.

A admoestação de Deus ao remanescen
te -  "Mantende o juízo e fazei justiça" (Is 
56:1) -  não foi obedecida. Ao ler Esdras, 
Neemias, Ageu e Malaquias, vemos que os 
ludeus logo se esqueceram da bondade de 
Deus e voltaram a suas antigas práticas peca
minosas. Reservar um tempo a cada sema
na para nos lembrar do Senhor e adorá-lo 
ajuda-nos a obedecer à sua vontade.

3 . A c u s a ç ã o  c o n t r a  o s  p e c a d o r e s  
(Is 56:9 -  59:21)
Nesta seção, o profeta apresenta uma série 
de acusações contra os desobedientes do 
povo de Deus: os líderes (Is 56:9 -  57:2), os 
idólatras (ls 57:3-13), os orgulhosos e ganan
ciosos (vv. 14-21), os adoradores hipócritas 
(Is 58:1-14) e os responsáveis pela injustiça 
na terra (ls 59:1-21). Porém, mesmo em sua 
ira, Deus lembra-se de sua misericórdia (Hc 
3:2), pois junto com essas acusações, o Se
nhor insta seu povo a humilhar-se e a sub
meter-se a ele.

Os líderes de Judá (56:9 -  57:2). Foi a 
conduta impiedosa dos líderes que causou 
a queda de Judá diante da Babilônia (Lm 
4:13, 14). Se os profetas, sacerdotes e go
vernantes tivessem buscado ao Senhor em 
arrependimento e fé, Deus teria intervindo 
em seu favor, mas eles persistiram em sua 
rebelião. Com sarcasmo mordaz, Isaías diz 
que "os seus atalaias são cegos", pois não 
podiam ver o inimigo vindo, e "todos são 
cães mudos", pois não podiam latir para 
alertar ninguém! O s líderes não eram vigi
lantes, porque gostavam de dormir e, quan
do estavam acordados, o que lhes agradava 
era comer e beber.

O s líderes espirituais são "atalaias" (Ez 
3:17-21; 33:1-11) que precisam estar atentos 
para os perigos que ameaçam o povo de 
Deus. São "pastores" que devem pôr o cui
dado do rebanho acima de seus próprios 
desejos. Quando os invasores ("animais do 
campo" e "feras dos bosques") aparecem, os 
pastores devem proteger o rebanho, qualquer 
que seja o perigo. Para a descrição de um 
ministério espiritual fiel, ver Atos 20:18-38.

Deus permitiu aos líderes perversos que 
sofressem as terríveis conseqüências de seus 
pecados, porém os justos morreram antes 
da vinda do julgamento. O s piedosos en
contraram paz e descanso, e os impiedosos 
foram levados ao cativeiro, onde alguns fo
ram mortos. Pessoas rebeldes não merecem 
líderes espirituais dedicados. Quando o povo 
de Deus rejeita sua Palavra e prefere líderes 
sem o temor do Senhor, Deus pode lhe dar 
exatamente o que deseja e deixar que sofra 
as conseqüências.
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Idólatras (57:3-13). Durante os últimos 
dias de Judá e de Jerusalém, antes da vinda 
dos babilônios, a terra e a cidade encontra- 
vam-se contaminadas pela idolatria. O  rei 
Ezequias e o rei Josias haviam instruído o 
povo a destruir os ídolos e os lugares altos, 
mas assim que um rei impiedoso subiu ao 
trono, o povo de Judá voltou rapidamente a 
seus antigos caminhos. Isaías e Jeremias dis
seram ao povo que Deus iria castigá-lo por 
ter transgredido a lei, mas, ainda assim, os 
judeus insistiram em imitar as nações pagãs 
a seu redor.

Deus vê a idolatria como adultério e pros
tituição (v. 3). O  povo sabia que estava errado, 
mas continuou arrogante e desavergonha
damente praticando suas formas lascivas de 
adoração ("vos abrasais na concupiscência 
junto aos terebintos"). Podiam ser vistos em 
todo lugar: visitando as prostitutas cultuais 
sob as árvores dos bosques, oferecendo seus 
filhos como holocausto nos vales, adorando 
nas fendas dos penhascos e nas pedras lisas 
dos ribeiros, sacrificando nos montes ele
vados e tendo relações ilícitas atrás das por
tas de suas casas. Quer fosse em público, 
quer secretamente, o povo se dedicava aos 
ídolos e à imoralidade.

O s judeus também eram culpados de se 
associarem a líderes pagãos em busca de 
sua proteção, em vez de confiarem no Se
nhor (v. 9). Depositar a confiança num gover
nante pagão e em seu exército era o mesmo 
que confiar no falso deus que ele adorava 
(ver Is 30:1-7; 31:1-3). O  povo de Judá encon
trou forças ilusórias em suas alianças políti
cas e se recusou a admitir que tais alianças 
eram inúteis (ls 57:10). Deus iria desmasca
rar seus pecados e julgá-los, e quando isso 
acontecesse, sua "coleção de ídolos" não 
poderia salvá-los (v. 13).

Qualquer outra coisa em que depositar
mos nossa confiança que não seja o Senhor 
torna-se nosso deus e, portanto, um ídolo. 
Pode ser instrução, experiência, profissão, 
dinheiro, amigos ou condição social. Uma 
das melhores maneiras de descobrir se há 
ídolos em nossa vida é nos perguntamos: 
"Onde me refugio instintivamente quando me 
deparo com alguma decisão a ser tomada

ou com algum problema a ser resolvido?" 
Será que ligamos para algum amigo? Garan
timos a nós mesmos que podemos resolver 
a situação sozinhos? Ou nos voltamos para 
Deus a fim de receber ajuda e de descobrir 
qual é sua vontade?

Quando os ventos da tempestade come
çam a soprar, os ídolos saem voando como 
as folhas (v. 13). São "vaidade", o que signi
fica que são insignificantes. A  tempestade 
não faz a pessoa; apenas mostra do que essa 
pessoa é feita e onde se encontra sua fé. Se 
fizermos de Deus nosso refúgio, não tere
mos nada a temer.

Os orgulhosos e gananciosos (vv. 14-
21). Deus havia reservado uma palavra de 
encorajamento para o remanescente fiel: o 
caminho seria construído e os obstáculos, 
removidos, de modo que os exilados pudes
sem voltar à terra e servir ao Senhor. (Com 
referência ao tema "caminho" ou "estrada", 
ver Is 11:16.) Deus habitaria com eles, pois 
seriam humildes de espírito (ver Is 66:2; Sl 
34:18; 51:17). O  orgulho é um pecado que 
Deus odeia (Pv 6:16, 1 7) e ao qual resiste 
(1 Pe 5:5, 6). Deus estava "indignado" com 
Judá por causa da "indignidade de sua co
biça" (ls 57:17) e disciplinou seu povo re
petidamente por isso, mas os israelitas não 
mudaram. Em diversas ocasiões, o Senhor 
os havia "levado ao tribunal" e provado que 
eram culpados e, ainda assim, não se sujei
taram. No entanto, isso havia passado. Era 
chegada a hora de Deus curá-los, guiá-los e 
confortá-los.

Os hipócritas (58:1-14). Deus disse a 
Isaías para gritar a plenos pulmões como 
uma trombeta e a anunciar os pecados de 
seu povo. O s judeus iam ao templo, obe
deciam  às leis de Deus, jejuavam  e pa
reciam ansiosos por buscar ao Senhor, mas 
sua adoração era apenas de aparência. O  
coração deles estava longe de Deus (ls 1:10- 
15; 29:13; Mt 15:8, 9). Quando adoramos 
porque está na moda e não porque é a 
coisa certa a fazer, nossa adoração torna- 
se hipócrita.

O s judeus tinham ordens de observar 
somente um jejum, no D ia da Expiação 
anual (Lv 16:29-31), mas caso o desejassem,
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era permitido que jejuassem em particular. 
Sua queixa foi que ninguém parecia se im
portar com o que estavam fazendo. Talvez 
estivessem tentando "comprar" as bênçãos 
de Deus com seus jejuns. Adorar a Deus 
implica muito mais do que guardar um ri
tual exterior; também é preciso que haja 
obediência e submissão interior a Deus (Mt 
6:16-18).

Se em meus deveres religiosos estiver 
fazendo algo que me agrada e se, ao fazê-
lo, isso não me tornar uma pessoa melhor, 
será apenas perda de tempo; minha adora
ção não passará de pecado. Jejuar e brigar 
não andam juntos! Mesmo assim, quantas 
famílias saem da igreja no domingo com um 
ar de piedade, entram no carro e brigam o 
caminho todo até em casa!

O  verdadeiro jejum conduz à humilda
de diante de Deus e ao ministério aos outros. 
Privamo-nos para que possamos comparti
lhar com outros, e o fazemos para a glória 
do Senhor. Se nossa intenção ao jejuar é 
obter alguma coisa de Deus e não nos tor
narmos pessoas melhores para o bem dos 
outros, então não entendemos o sentido da 
adoração. O  Senhor se alegra quando nos 
agradamos dele.

Os injustos (59:1-21). Havia um boca
do de injustiça na terra: os ricos exploravam 
os pobres; os governantes abusavam de sua 
autoridade apenas para enriquecer ainda 
mais (ver ls 1:1 7-23; 3:13-1 5; 5:8-30). O  povo 
levantava as mãos para adorar ao Senhor, 
mas suas mãos estavam manchadas de san
gue (ls 1:15, 21). Deus não podia responder 
às suas orações, pois os pecados do povo 
ocultavam dele a face de Deus.

Tratava-se de um conflito entre a verda
de e a mentira, como ainda é o caso nos 
dias de hoje. Isaías comparou os governantes 
perversos a mulheres grávidas dando à luz 
iniqüidades (Is 59:4; Sl 7:14; Is 33:11), a co
bras chocando seus ovos, a aranhas tecen
do suas teias (ls 59:5, 6). O  que dão à luz 
serve somente para destruí-los (Tg 1:13-15), 
e suas lindas teias de mentiras não podem 
protegê-los.

Quando as pessoas vivem de mentiras, 
encontram-se nas sombras, sem saber para 
onde estão indo (ls 59:9-11). Quando a ver
dade desaparece, forma-se um "engarra
famento", no qual a justiça e a eqüidade 
(honestidade) não conseguem ir adiante (vv. 
12-15). O  Senhor se desgostou da injustiça 
e do fato de ninguém de seu povo interce
der nem tomar uma atitude (Pv 24:11, 12). 
Então, o próprio Deus interveio e trouxe os 
babilônios para destruir Judá e Jerusalém, 
ensinando-lhes que não poderiam despre
zar sua lei e permanecer incólumes.

O  julgamento de Deus contra seu povo 
foi um prenuncio do Dia do S e n h o r , quan
do todas as nações serão julgadas. Quando 
terminar, então "virá o Redentor a Sião" (ls 
59:20), e seu reino glorioso será estabeleci
do. Israel não apenas será o povo escolhido 
de Deus, mas também seu povo purificado, 
e a glória do Senhor brilhará do monte Sião.

A glória do Senhor no reino prometido 
é o tema dos capítulos de encerramento de 
Isaías. Enquanto estamos esperando e oran
do: "venha o teu reino", talvez devêssemos 
também interceder e intervir. Somos o sal da 
terra e a luz do mundo (Mt 5:13-16), e Deus 
espera que façamos alguma diferença.
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O  R eino  e a  G ló r ia
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/ /  a  graça é apenas o com eço da gló- 
/  \  ria", disse Jonathan Edwards, "e a 

glória é a graça aperfeiçoada". Tudo aquilo 
que começa com a graça de Deus levará à 
sua glória (1 Pe 5:10), e isso inclui a nação 
de israel.

Isaías começou seu "Livro da Consola
ção" (40 -  66) prometendo que "A glória 
do S e n h o r  se manifestará" (Is 40:5). Aqui, ele 
conclui descrevendo para nós essa glória. 
Nestes sete capítulos, usou a palavra "gló
ria" e termos relacionados cerca de vinte e 
cinco vezes. Quando a glória de Deus entra 
em cena, tudo se renova.

1 . O  AMANHECER DE UM NOVO DIA

(Is 60:1-22)
O  imperativo "resplandece" é o chamado 
de Deus para que Jerusalém desperte (v. 1), 
pois um novo dia está amanhecendo para 
Israel. Essa luz não provém do Sol, mas da 
graça de Deus brilhando sobre a cidade.

No passado, a glória de Deus havia ha
bitado no tabernáculo (Êx 40:34-38), mas 
partiu por causa do pecado de Israel (1 Sm 
4:21). Então, a glória de Deus foi para o tem
plo (1 Rs 8:11), mas deixou-o quando a na
ção voltou-se para os ídolos (Ez 9:3; 10:4, 
18, 11:22, 23). A glória veio para Israel na 
pessoa de Jesus Cristo (Jo 1:14), mas a na
ção pregou a glória na cruz. Hoje, a glória 
de Deus habita em sua Igreja (Ef 2:20-22) e 
em seu povo individualmente (1 Co 6:19,
20). Um dia, porém, sua glória será revelada 
para a Terra, e Deus responderá às orações 
de seu povo: "venha o teu reino".

O  cativeiro da Babilônia havia sido o 
momento mais sombrio de Judá, mas não

era a essas trevas que Isaías se referia. O 
profeta estava descrevendo a terrível escuri
dão que cobrirá a terra no Dia do S e n h o r  
(Am 5:18), quando Deus punir as nações 
por seus pecados (Is 2:12ss; 1 3:6ss). Estava 
se referindo, também, à gloriosa luz que 
virá sobre Israel quando o Messias voltar 
para reinar em Jerusalém. Então, "a terra se 
encherá do conhecimento da glória do Se
n h o r , como as águas cobrem o mar" (Hc 
2:14). O s filhos e as filhas de Israel voltarão 
para casa (Is 60:4, 8, 9), e todos conhece
rão o Senhor.

Será o amanhecer de um novo dia para 
as nações do mundo, bem como para Israel 
(vv. 3, 10-13). O s gentios irão a Jerusalém 
para adorar ao Senhor e compartilhar sua 
riqueza (ls 2:2-4; 11:9; 27:13; 56:7; 57:13; 
65:25; 66:20). Alguns "espiritualizam" essas 
promessas aplicando-as aos gentios que vêm 
para Cristo e a sua Igreja nos dias de hoje, 
porém essa não é a interpretação fundamen
tal. Isaías vê navios e caravanas trazendo pes
soas e riquezas para Jerusalém (Is 60:5-7), e 
as nações que se recusarem a honrar ao Se
nhor e sua cidade serão julgadas (v. 12). Até 
mesmo os velhos inimigos de Israel se sujei
tarão e servirão ao Senhor (vv. 10, 14).

Nos versículos 15-22, o Senhor descreve 
algumas das alegrias e maravilhas do reino 
glorioso. A nação não estará mais desampa
rada, pois será enriquecida pelos gentios e 
servida como uma criança amada (vv. 4, 16; 
Is 49:23; 61:6). Assim como nos dias do rei 
Salomão (1 Rs 10:21, 27), haverá grande 
abundância de metais preciosos. Será um 
tempo de paz e de segurança. "Farei da paz 
os teus inspetores e da justiça, os teus exato- 
res" (ls 60:1 7).

João usou algumas das características da 
Jerusalém do reino milenar ao descrever a 
Cidade Santa (Ap 21 -  22): o Sol nunca se 
põe; não há sofrimento; os portões nunca 
se fecham e assim por diante. Contudo, a 
cidade que Isaías descreve é a capital de 
Israel depois de sua restauração, onde Jesus 
Cristo se assentará no trono de Davi e jul
gará justamente. O  "remanescente" judeu 
se multiplicará e encherá a terra (Is 60:22; 
51:2; 54:3).
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2 . O  COMEÇO DE UMA NOVA VIDA

( ls  6 1 :1 - 1 1 )
O  Senhor fala (vv. 1-9). Jesus citou essa pas
sagem quando falou na sinagoga em Nazaré, 
afirmando que se referia a ele (Lc 4:16-21).
■ Observe que Isaías 61:1 fala do Pai, do Fi
lho e do Espírito Santo.) Contudo, não citou 
"o dia da vingança do nosso Deus" do 
versículo 2, pois esse dia ainda está por vir 
(ls 34:8; 35:4; 63:4).

O  contexto dessa passagem é o "ano do 
jubileu" descrito em Levítico 25:7ss. A cada 
sete anos, os judeus deviam observar o "ano 
sabático" e deixar a terra descansar. Depois 
de sete anos sabáticos, ou seja, quarenta e 
nove anos, deviam celebrar o qüinquagési- 
mo ano como "ano do jubileu". Nesse ano, 
todas as dívidas eram canceladas, todas as 
terras eram devolvidas a seus proprietários 
originais, os escravos eram libertos e todos 
podiam recomeçar. Essa era a maneira do 
Senhor de equilibrar a economia e evitar que 
os ricos explorassem os pobres.

Se você crê em Jesus Cristo como seu 
Salvador, então está vivendo dias semelhan
tes aos de um "ano do jubileu" espiritual. Você 
foi liberto da escravidão; suas dívidas espiri
tuais foram pagas; está vivendo no "ano acei
tável do Senhor". Em vez de cinzas do luto, 
\ocê tem sobre a cabeça uma coroa, pois o 
Senhor fez de você um rei (Ap 1:6). Você foi 
ungido com o óleo do Espírito Santo e veste 
uma roupa de louvor e justiça (Is 61:3, 10).

Em seus dias de rebelião, Israel era como 
um carvalho de folhas murchas ou uma flo
resta sem água (Is 1:30), mas no reino, será 
como um jardim regado (Is 58:11) e uma 
árvore ("carvalho") de justiça (Is 61:3). To
dos os que pertencem ao povo de Deus 
devem ser como árvores (Sl 1:1-3), "planta
dos pelo S e n h o r  para a sua glória" (ls 61:3).

No "ano do jubileu" do reino, os judeus 
se ocuparão em reconstruir, reparar e res
taurar sua terra, e os gentios irão pastorear 
seus rebanhos e cuidar de suas colheitas. 
Em vez de lavradores e pastores, os judeus 
íerão ministros e sacerdotes! Deus os reco
nhecerá como seus primogênitos (Êx 4:22) 
e lhes dará uma porção dupla de suas bên
çãos (Is 61:7; Dt 21:17).

A "aliança eterna" de Isaías 61:8 é descri
ta em Jeremias 31:31-37 e inclui as bênçãos 
da Nova Aliança que Jesus Cristo instituiu 
em sua morte (Hb 10:1-18; Mt 26:28). Obser
ve que Isaías 61:9 fala dos "descendentes" 
judeus. Aqueles que entrarem no reino 
milenar se casarão, terão famílias e desfruta
rão as bênçãos de Deus na Terra por mil 
anos (Ap 20:1-5). Estudarão a Palavra de 
Deus de geração em geração (Is 59:21).

O  profeta fala (vv. 10, 11). Isaías fala 
em nome do remanescente que está louvan
do a Deus por tudo o que ele fez. Eles 
exultam,, pois Deus os purificou, vestiu e 
transformou seu deserto num fértil jardim (Is 
55:10). Passaram do funeral ao casamento!

3. A DÁDIVA DE NOVOS NOMES

( Is  6 2 :1 - 1 2 )
Deus não se calará (vv. 1-5). As palavras des
ses versículos são ditas pelo Senhor. Deus 
promete continuar falando e trabalhando até 
que se cumpram seus propósito para Jerusa
lém. Sua obra não visa apenas beneficiar 
Sião, mas também as nações do mundo. Não 
haverá paz e justiça na Terra enquanto Je
rusalém não receber seu novo nome e se 
tornar uma coroa de glória para o Senhor.

Com o uma esposa infiel, Israel foi dei
xada pelo Senhor, mas não recebeu dele o 
divórcio (Is 50:1-3). Suas provações serão es
quecidas quando ela receber um novo 
nome, Hefzibá, que significa "Minha-Delí- 
cia". Deus se deleita em seu povo e gosta 
de dar-lhe o que há de melhor. O  antigo 
nome, "Desolada", será trocado por "Beulá", 
que quer dizer "Desposada" (ver também 
Is 54:1). Quando uma noiva se casa, rece
be um novo nome. No caso de Israel, já se 
encontra casada com Jeová, porém rece
berá um novo nome quando se reconciliar 
com ele.

Os guardas não devem se calar (vv. 6-
12). Deus deu líderes ao seu povo para guiá- 
los, mas esses líderes não foram fiéis ("ata
laias"; Is 56:10). Agora lhes dá guardas fiéis, 
que a todo tempo lembram o Senhor de suas 
promessas. "Nem deis a ele descanso até 
que restabeleça Jerusalém e a ponha por 
objeto de louvor na terra" (Is 62:7).
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Que grande estímulo para que oremos 
"pela paz de Jerusalém!" (Sl 122:6).

Deus promete que os judeus nunca mais 
perderão suas colheitas para o inimigo. An
tes, gozarão o fruto de seu trabalho nos átrios 
do santuário de Deus. Que privilégio! De 
acordo com Ezequiel 40 -  48, no milênio 
haverá um templo em que os judeus adora
rão ao Senhor. Uma vez que tiverem recebi
do seu Messias, compreenderão claramente 
o significado espiritual de sua adoração. 
Hoje, há um véu sobre a mente do povo 
(2 Co 3:14-18), mas seus olhos serão abertos.

Isaías 62:10 é outra referência ao "cami
nho" (Is 11:16; 40:3-5), e há urgência em 
suas palavras. O  Senhor está para chegar, e 
o povo deve preparar o caminho! Quando 
o trabalho estiver completo, devem levantar 
uma bandeira para indicar que estão prontos.

A  proclamação: "Eis que vem o teu Sal
vador" (ls 62:11) chega aos confins da Ter
ra! E quando o Senhor vier, trará outros 
nomes: Israel será chamada "Povo Santo" e 
"Redimidos-Do-Senhor", e quanto a Jerusa
lém, "[Será] chamada Procurada, Cidade- 
Não-Deserta" (v. 12).

D eus não descansará enquanto não 
cumprir seus propósitos para seu povo, e o 
mundo não terá paz enquanto isso não acon
tecer. O  Senhor nos pede para não lhe dar 
descanso (v. 7), mas sim interceder por Is
rael e Jerusalém, pois as orações de seu povo 
são parte importante dos planos de Deus.

4. A PROCLAMAÇÃO DE UMA NOVA

v it ó r ia  (Is 63:1 -  64:12)
Em Isaías 63:1-6, o profeta olha para o futuro 
e vê Jesus Cristo voltando da Batalha do 
Armagedom, o auge do Dia do S e n h o r  (Ap 
19:11-21). Edom é citada como representan
te das nações que oprimiram os judeus. Bozra 
era uma de suas cidades principais e seu 
nome significa "colheita de uvas". Esse nome 
é significativo, pois a figura apresentada aqui 
é a de um lagar (Jl 3:13; Ap. 14:17-20). O  
nome "Edom" significa "ruivo" ou "vermelho" 
e era o apelido de Esaú (Gn 25:30).

Na antiguidade, o lagar era uma pedra 
na qual se fazia uma cavidade e onde as 
uvas eram postas para serem pisadas. O  suco

escorria por um buraco na pedra e era reco
lhido em jarros. Quando os trabalhadores 
pisavam as uvas, o suco espirrava em suas 
roupas. As vestes de nosso Senhor ficaram 
tingidas de sangue como resultado da gran
de vitória sobre seus inimigos (Ap 19:13).

Quando Jesus veio à Terra da primeira 
vez, foi para iniciar "o ano aceitável do S e
n h o r " (ls 61:2; Lc 4:19). Quando vier pela 
segunda vez, será para culminar no "dia da 
vingança do nosso Deus" (ls 63:4; 61:2). O  
inimigo será esmagado como uvas e força
do a beber seu próprio sangue do cálice da 
ira de Deus (Is 51:17; Jr 25:15, 16). Essas 
figuras podem não ser atraentes para as 
pessoas sofisticadas de nossos dias, mas os 
judeus daquela época entenderam bem o 
que elas significavam.

Em seguida, o profeta olha para trás, para 
o que Deus havia feito por Israel (Is 63:7-
14). Glorifica a Deus por seus ternos afetos 
de misericórdia e bondade, pela compaixão 
e o amor concedidos a israel. Deus identifi
cou-se com o sofrimento deles (v. 9; Jz 10:16; 
Dt 32:10-12) e faz o mesmo por seu povo 
nos dias de hoje (1 Pe 5:7). O s judeus per
guntaram: "O nde está o nosso Deus que 
fez maravilhas pelo seu povo? Por que ele 
não está operando a nosso favor?

O  profeta olha para o alto e clama ao 
Senhor para que mostre sua força (ls 63:1 5 -  
64:12). Por amor a Abraão e a Israel, Isaías 
suplica por uma demonstração de força divina 
como as de outrora, pois Deus é seu Pai.

O  profeta pede a Deus: "Atenta do céu" 
(Is 63:15) e exclama "Oh! Se [...] descesses!" 
(ls 64:1). Trata-se de uma das maiores "ora
ções de reavivamento" das Escrituras. Assim 
como Deus desceu em fogo no Sinai (Êx 
19:16-19), que venha novamente e revele 
seu poder admirável às nações. Elas confia
ram em ídolos mortos, então que vejam o 
que o Deus vivo de Israel pode fazer!

Por que Deus não estava operando ma
ravilhas? O s judeus haviam pecado (ls 64:5, 
6) e precisavam confessar e deixar suas trans
gressões. Se nossa justiça é imunda, imagi
ne com o nossos pecados são diante de 
Deus! De acordo com o versículo 4, Deus 
havia planejado para seu povo maravilhas
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além da imaginação, porém o pecado o 
impediu de compartilhar suas bênçãos (ver
1 Co 2:9 e Ef 3:20, 21). Haveria alguma es
perança? Sem dúvida, pois Deus é um Pai 
que perdoa e um oleiro paciente (Jr 18). Ele 
pode nos purificar e nos renovar, se deixar
mos que faça sua vontade.

Essa oração (e o remanescente fiel) ter
mina com uma pergunta: Por que Deus está 
calado? Seu templo foi destruído, sua terra 
gloriosa foi devastada e seu povo foi exilado. 
"Conter-te-ias tu ainda, ó S en h o r , sobre estas 
calamidades? Ficarias calado e nos afligirias 
sobremaneira?" (ls 64:12). A  resposta de Deus 
encontra-se nos próximos dois capítulos.

5. A BÊNÇÃO DE UMA NOVA CRIAÇÃO

(Is 65:1-25)
"E não me calarei; mas eu pagarei, vingar- 
me-ei, totalmente" (Is 65:6). Eis a resposta 
de Deus.

Primeiro, ele anuncia que sua salvação 
será concedida aos gentios (v. 1), ainda que 
não tenham buscado ao Senhor nem expe
rimentado as bênçãos que ele deu a Israel. 
Paulo aplica esse versículo aos gentios em 
Romanos 10:19, 20. Se Israel não queria o 
que Deus tinha a oferecer, então ele o daria 
a outros. Ver Lucas 14:16-24 e 21:10 e Atos 
28:23-31 para outras ilustrações desse prin
cípio divino.

Em seguida, Deus descreve os pecados 
de seu povo que o impediram de responder 
a suas orações (Is 65:2-7). O s judeus resis
tiram à graça do Senhor e a seus apelos ca
rinhosos, mesmo quando estendeu seu 
braço e lhes falou por intermédio de sua 
Palavra (Rm 10:21). Buscaram seu próprio 
caminho (Is 53:6) e provocaram o Senhor 
com sua adoração a falsos deuses, seu 
envolvimento com demônios e ocultismo. 
Comeram alimentos impuros e adoraram 
publicamente a ídolos dos lugares altos. 
Mesmo assim, esse povo rebelde se consi
derava melhor que os outros! "Porque sou 
mais santo do que tu" (ls 65:5).

Então, Deus explica que foi necessário 
julgar a nação por seus pecados (Is 65:8- 
16). Ele convocou os babilônios como seu 
instrumento de repreensão para ensinar a

seu povo que eles não poderiam pecar 
impunemente. Contudo, em sua misericór
dia, o Senhor preservou um remanescente
-  como algumas uvas resgatadas do lagar -  
que voltaria para a terra e restauraria a na
ção. Quando seu povo o buscasse de todo 
o coração (v. 10), então ele os abençoaria 
(2 Cr 7:14).

"O  vale de Acor" foi o local do apedreja- 
mento de Acã por causa de sua desobe
diência a Deus (Js 7). Quando o Senhor 
restaurar sua esposa afastada, Israel, o vale 
de Acor se lhes tornará "porta de esperan
ça" (Os 2:15).

Em Isaías 65:11-16, Deus vê dois tipos 
de pessoas na terra: aqueles que abando
naram o Senhor e aqueles que servem ao 
Senhor ("meu Servo" se tornou agora "meus 
servos"). Aqueles que abandonaram o Se
nhor ignoraram seu templo e adoraram a 
falsos deuses, como a deusa Fortuna e o 
deus Destino. Esses judeus desobedientes 
não viveriam, antes seriam destruídos, e 
aqueles que sobrevivessem não teriam pra
zer algum. Seus nomes seriam usados como 
maldições nos anos vindouros!

Deus guardou o melhor para o final: sua 
descrição do "novo céu" e da "nova terra" 
(o reino milenar) em Isaías 65:17 -  66:24.

Não se trata do mesmo "novo céu e nova 
terra" de João (Ap 21:1 ss), pois as caracte
rísticas que Isaías nos dá não se encaixam 
com a vida eterna. Tanto quanto sabemos, 
na eternidade as pessoas não envelhecerão 
nem morrerão (ls 65:20) e também não 
haverá perigo de perder coisa alguma para 
invasores (vv. 21-23).

Jerusalém será uma fonte de alegria, não 
apenas para o Senhor mas para toda a Ter
ra. Será uma cidade de harmonia, santidade 
e felicidade. No reino milenar, as pessoas 
trabalharão, e Deus abençoará o seu traba
lho. As pessoas suplicarão, e Deus respon
derá (v. 24). A  natureza estará em paz (v. 
25), pois a maldição será retirada.

6 . O  NASCIMENTO DA NOVA NAÇÃO

(ls 66:1-24)
E evidente que o acontecimento mais mar
cante será o "nascimento de uma nação",
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quando Israel ocupar a posição central do 
cenário internacional (vv. 7-9). O  regresso 
dos judeus a sua terra será tão rápido quan
to o nascimento de um bebê. O  "trabalho 
de parto" de Israel será "o Dia do S e n h o r " 
ou "o tempo de angústia para Jacó" (Jr 30:7), 
quando Deus purificará seu povo e o prepa
rará para a chegada do Messias. O  Estado 
político de Israel nasceu em 14 de maio de 
1948, porém a "nova Israel" nascerá "em 
um dia", quando crer em Jesus Cristo. Jeru
salém experimentará alegria, paz e satisfa
ção (ls 66:10-14). Com o um bebê sendo 
amamentado, encontrará saúde e paz nos 
braços do Senhor. A expressão "paz como 
um rio" nos lembra das palavras de Isaías a 
Acaz (Is 7:3-9) e as promessas de Deus em 
Isaías 41:18 e 48:18.

Haverá um novo templo (Is 66:1-6; Ez 
40 -  48), mas cerimônias de adoração ja
mais substituem um coração humilde. Deus 
não mora em construções, mas sim com 
aqueles que se sujeitam a ele. Estêvão citou 
Isaías 66:1, 2 em sua defesa perante o 
Sinédrio (At 7:48-50), e Paulo referiu-se a 
essas palavras quando se dirigiu aos filóso
fos atenienses (Is 17:24).

No tempo de Isaías, o povo de Deus tre
mia diante de sua Palavra? Não. Em vez dis
so, os judeus apenas cumpriam rituais, sem 
ter o coração consagrado ao Senhor. Não 
sacrificavam os animais, só os assassinavam! 
Uma vez que seu coração encontrava-se 
longe de Deus (Is 29:13), para o Senhor seus 
sacrifícios eram como coisas imundas. E o 
coração do adorador que determina o valor 
da oferta.

A mão de Deus trará bênçãos a seus 
servos, porém se "indignará contra os seus 
inimigos" (Is 66:14), e Isaías descreve essa 
"indignação",nos versículos 1 5-18. O  Dia do 
S e n h o r  será uma tempestade de julgamento 
com fogo, tufões e com a espada de Deus, 
e "serão muitos os mortos da parte do S e
n h o r " (ls 66:16).

Quem será morto? Aqueles que deso
bedeceram à lei de Deus em sua alimenta
ção e adoração (vv. 17, 18). Em lugar de 
adorar ao Deus vivo, voltaram-se para ídolos 
e práticas pagãs. Não basta ser "religioso";

devemos servir ao Senhor de acordo com o 
que ele diz em sua Palavra (Is 8:20).

O  livro encerra com a descrição de men
sageiros indo aos confins da Terra para anun
ciar o que Deus havia feito por Israel (Is 
66:19). O  resultado será uma torrente de 
pessoas indo a Jerusalém (ver Is 2:3 e 66:12) 
para levar suas ofertas ao Senhor. No passa
do, as nações gentias foram a Jerusalém para 
atacar e destruir, porém, na era do reino, 
irão para adorar e glorificar a Deus.

O  livro termina com uma observação 
aparentemente negativa descrevendo os 
adoradores olhando para os cadáveres pro
fanados e decompostos dos rebeldes (v. 24). 
O  Vale de Hinom (do hebraico, ge'hinnom 
= Ceena, no grego) é um retrato do julga
mento (Is 30:33). Jesus o empregou para 
representar o inferno (Mc 9:43-48). O  povo 
que vier a Jerusalém para adorar também 
irá aos arredores da cidade, para esse "de
pósito de lixo" e será lembrado que Deus é 
um fogo consumidor (Jr 7:32).

Ao longo de seu livro, Isaías nos apre
sentou alternativas: confiar em Deus e viver 
ou rebelar-se contra ele e morrer. O  profe
ta explicou a graça e a misericórdia de Deus 
e ofereceu perdão. Também falou da santi
dade e da ira de Deus e nos advertiu sobre 
o julgamento. Prometeu glória para aque
les que crerem e juízo para aqueles que 
zombarem. Explicou a insensatez de con
fiar na sabedoria humana e nos recursos 
do mundo.

O  profeta chamou o povo que professa
va pertencer a Deus a voltar para a realida
de espiritual. Advertiu quanto à hipocrisia e 
à falsa adoração. Suplicou por fé, obediên
cia, um coração que se agrade de Deus e 
uma vida que glorifique ao Senhor.

"Para os perversos, todavia, não há paz, 
diz o S e n h o r " ( Is 48:22; 57:21), pois para 
haver paz é preciso que haja justiça (Is 
32:1 7). E a única maneira de ser justo é pela 
fé em Jesus Cristo (Rm 3:19-31).

A  mensagem de Isaías é "consolai-vos 
no Senhor" (ver Is 12:1; 40:1-2; 49:13; 
51:3,19; 52:9; 54:11; 57:18; 61:2; 66:13). 
Porém, Deus não pode consolar os rebel
des. Se estamos pecando contra Deus, e isso
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não nos incomoda, então há algo de muito 
errado. Esse falso conforto conduzirá a uma 
falsa confiança, e esta, por sua vez, levará à 
Tião disciplinadora de Deus.

"Buscai o S e n h o r  enquanto se pode 
achar, invocai-o enquanto está perto" (ls 
55:6).

"Ainda que os vossos pecados sejam 
como a escarlata, eles se tornarão brancos 
como a neve" (Is 1:1 8).

"Graças te dou, ó S e n h o r , porque, ainda 
que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, 
e tu me consolas" (ls 12:1).

Seja consolado!


