


Ensinar a Palavra de Deus e 
capacitar seus participantes 
a cumprirem a missão que 

Jesus nos deu.

Ensinar a Palavra de Deus e 
capacitar seus participantes 
a cumprirem a missão que 

Jesus nos deu.

MISSÃO DA 
ESCOLA BÍBLICA



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) 
 
 

I74 
 Isaías: o evangelho do Antigo Testamento / Organizadores Renato 

Sidnei Negri Junior, Jonas Sommer. – Curitiba (PR): CBSDB, 
2016. – (Estudos Bíblico ; n. 197) 

 196 p. : 14 x 21 cm 
  

 
 ISBN 978-85-464-0199-4 

 
 1. Bíblia. A. T. Isaías - Comentários. I. Negri Junior, Renato 

Sidnei. II. Sommer, Jonas. III. Título. IV. Série. 

 CDD-224.107 
  

 

Estudos para a Escola Bíblica Sabatina. 
Proibida a reprodução, total ou parcial, por quaisquer meios (mecânicos, eletrônicos, 
xerográfi cos, fotográfi cos, estocagem em banco de dados, etc.), a não ser em breve 

citações com indicação da fonte ou salvo expressa autorização da Conferência Batista 
do Sétimo Dia Brasileira.

Os textos das referências bíblicas foram extraídos da versão Almeida Revista e 
Atualizada (Sociedade Bíblica do Brasil) salvo indicação específi ca.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ
Diretor:  Pr. Renato Sidnei Negri Júnior

EXPEDIENTE

Revisão de 
textos:     

Pr. Jarbas João da Silva
Vanise Macedo Maria

Capa:  
João Paulo Delfi no da Silva
http://www.jampadesign.com.br/

Revisão 
teológica: 

Pr. Renato Sidnei Negri Jr.
Pr. Jonas Sommer 

Diagramação:
Juliano Maran
mgvisual@hotmail.com

Atendimento e 
tráfego:

Marcelo Negri 
(41) 3379-2980

Impressão 
gráfi ca:

Gráfi ca Exklusiva
http://www.exklusiva.com.br/

Redação:
Rua Erton Coelho Queiroz, 404 - Alto Boqueirão - CEP 81770-340 - Curitiba - PR
http://www.ib7.org / secretaria@cbsdb.com.br



SUMÁRIO

Abreviaturas............................................................. 5

Introdução................................................................ 7
Pr.Renato Sidnei Negri Jr.

Lição 1
Eis-me aqui, envia-me a mim – Isaías 6 ...................................... 13
Devocionais: Tatiane Koch Linke
Comentário: Pr. Wesley Batista de Albuquerque

Lição 2
Um povo distante do Senhor – Isaías 1........................................ 25
Devocionais: Pr. José Queiroz Leitão
Comentário: Pr. Wesley Batista de Albuquerque

Lição 3
Deus julga seu povo – Isaías 3, 4 e 5 ............................................ 39
Devocionais: Pr. Emanuel Lourenço da Silva
Comentário: Pr. Luciano Barreto Nogueira de Moura

Lição 4
O nascimento e o reino do Príncipe da Paz – Isaías 9 e 11............ .53
Devocionais: Pr. Marcos de Oliveria
Comentário: Pr. Bernardo Inácio Jr. e Pr. Renato Sidnei Negri Jr.

Lição 5
Deus julga os inimigos do seu povo – Isaías 13-21..................... . .67
Devocionais: Pr. Claudiney Soares da Silva
Comentário: Pr. Renato Sidnei Negri Jr.

ISAÍAS
O E   A  T



Lição 6
Um Deus misericordioso, amoroso e protetor – Isaías 25-27......... 81
Devocionais: Pr. Patrick  Ferreira Padilha
Comentário: Pr. Vaner Joel Monbach

Lição 7
O socorro não está no Egito – Isaías 30-31  ................................ .95 
Devocionais: Jeferson Ezequiel 
Comentário: Pr. Renato Sidnei Negri Jr.

Lição 8
Deus resgata seu povo – Isaías 43............................................... .107
Devocionais: Márcia Adriana Moreira de Ávila
Comentário: Pr. André Garcia Ferreira

Lição 9
Um único Deus – Isaías  44 e 45:8-25.......................................... 121
Devocionais: Pr. Luiz Rogério Palhano e Saulo de Almeida Lara
Comentário: Pr. Thiago de Medeiros Barquilha  

Lição 10
O Servo Sofredor – Isaías 53......................................................  133
Devocionais:  Dca Marlene de Oliveira Garcia 
Comentário: Pr. Claudir Oliveira

Lição 11
Graça oferecida a todos os povos – Isaías 55:1 até 56:1-8.............. 147
Devocionais: Daisy Moitinho
Comentário: Pr. Edvard Portes Soles

Lição 12
A glória futura de Jerusalém – Isaías 60-62................................. .163
Devocionais: Alessandra Maria Selhorst
Comentário: Pr. Jonas Sommer

Lição 13
Novos céus e nova terra – Isaías 65:17-25; 66................................. 183
Devocionais: Juliano Mainardes
Comentário: Pr. Robson Krapp

Página do Tesoureiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193



AA – Almeida Atualizada 
ARA – Almeida Revista e Atualizada
ARC – Almeida Revista e Corrigida
ACRF – Almeida Corrigida e Revisada Fiel 
A21 – Almeida Século 21           
ECA – Edição Contemporânea de Almeida

Gn
Êx
Lv
Nm
Dt
Js
Jz
Rt

1Sm
2Sm
1Rs
2Rs
1Cr
2Cr
Ed
Ne
Et
Jó
Sl
Pv
Ec
Ct
Is
Jr

Lm
Ez
Dn
Os
Jl

Am
Ob
Jn
Mq
Na
Hc
Sf
Ag
Zc
Ml

Mateus
Marcos
Lucas
João 
Atos
Romanos
1 Coríntios
2 Coríntios
Gálatas
Efésios   
Filipenses
Colossenses
1 Tessalonicenses
2 Tessalonicenses
1ª Timóteo
2ª Timóteo
Tito
Filemon
Hebreus 
Tiago 
1 Pedro
2 Pedro
1 João   
2 João 
3 João  
Judas   
Apocalipse  

Mt
Mc
Lc
Jo
At

Rm
1Co
2Co
Gl
Ef
Fp
Cl

1Ts
2Ts
1Tm
2Tm
Tt
Fm
Hb
Tg

1Pe
2Pe
1Jo
2Jo
3Jo
Jd
Ap

NOVO TESTAMENTO

Gênesis
Êxodo 
Levítico
Números 
Deuteronômio
Josué
Juízes
Rute
1 Samuel
2 Samuel  
1 Reis
2 Reis 
1 Crônicas 
2 Crônicas
Esdras
Neemias
Ester  
Jó   
Salmos 
Provérbios 
Eclesiastes  
Cântico
Isaías    
Jeremias   
Lamentações 
Ezequiel  
Daniel   
Oséias  
Joel  
Amós  
Obadias 
Jonas  
Miquéias 
Naum  
Habacuque  
Sofonias  
Ageu 
Zacarias  
Malaquias 

ANTIGO TESTAMENTO

L  I  V  R  O  S    D  A    B  Í  B  L  I  A  

NVI – Nova Versão Internacional
KJA – King James Atualizada 
BV – Bíblia Viva 
BJ – Bíblia de Jerusalém 
TEB – Tradução Ecumênica da Bíblia
NTLH – Nova Tradução na Ling. de Hoje

ABREVIATURAS DAS VERSÕES  BÍBLICAS UTILIZADAS 

ABREVIATURAS  DE



É comum as pessoas fi ca-
rem surpresas ao ouvir o nome 
“Igreja Batista do Sétimo Dia”. 
Imaginam logo que se trata de 
um grupo ligado ao Adventis-
mo do Sétimo Dia. Esse espan-
to e lamentável equívoco só 
acontecem porque as pessoas 
desconhecem a verdadeira his-
tória dos Batistas do Sétimo 
Dia.

Para suprir essa carência 
de informação histórica precisa 
e confi ável da Igreja Batista do 
Sétimo Dia, temos o prazer de 
apresentar o livro CONSCIÊN-

CIA CATIVA, de Don Sanford.
O Autor apresenta em poucas páginas um relato completo, 

porém conciso, da origem, do progresso e da condição atual dos 
Batistas do Sétimo Dia. Cremos que tal relato será uma rica fonte 
de informação para todos que desejam conhecer com exatidão a 
história de nossa denominação, encorajando o estudo mais detalha-
do e o exame das crenças e práticas dos Batistas que aceitaram o 
sétimo dia da semana como o dia de descanso. 
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O livro de Isaías é, talvez, o mais conhecido dos livros 
proféticos. Seus textos são citados diretamente no Novo Tes-
tamento em torno de 65 vezes, muito mais do que qualquer 
outro profeta do Antigo Testamento, além de ser mencio-
nado pelo nome, cerca de 20 vezes. O profeta atravessou 
o palco da história mais ou menos à metade do caminho 
entre Moisés e Cristo. Ele viveu durante os dias do poderoso 
Império Assírio. Isaías antecipou a queda desse império e a 
ascensão de seus dois sucessores, os caldeus e os persas. Este 
profeta foi central na ênfase teológica. Ele proclamou em 
Judá os grandes princípios da salvação pela fé, a expiação 
substitutiva, o reino e a ressurreição.

 Seu nome significa “O Senhor é salvação”. Ainda 
que se saiba mais sobre Isaías do que a maioria dos outros 
profetas, as informações sobre ele ainda são escassas. Prova-
velmente, Isaías residia em Jerusalém, e teve acesso à corte 
real. Segundo a tradição, ele era primo do rei Uzias, mas 
não existe nenhuma evidência sólida quanto a isso. Ele teve 
contato pessoal com pelo menos dois dos reis de Judá: Acaz 
e Ezequias (7:3, 38:1, 39:3).

 Isaías era filho de Amoz, mas não o profeta Amós. 
Ele era casado, mas o nome de sua esposa não é conhecido. 
Ela é simplesmente chamada de “a profetisa” (8:3). Seus filhos 
receberam nomes simbólicos: Sear-Jasube (7:3) significa 
“Um-Resto-Volverá”. O segundo filho, Maer-Salal-Hás-Baz 
(8:1), que significa “Rápido- Despojo-Presa-Segura”. Isaías 
começou o seu ministério perto do fim do reinado de Uzias, 
cerca de 758 a.C. Seu ministério estendeu-se por cerca de 
sessenta anos, através dos reinados de Jotão, Acaz e Eze-
quias. Segundo a tradição Isaías morreu como um mártir, 

INTRODUÇÃO
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cerca de 680 a.C., no início do reinado do ímpio Manassés. 
Diz à lenda que ele foi serrado por este rei (cf. Hb 11:37).

Em Isaías encontramos um rico quadro profético a res-
peito de Jesus Cristo. Vemos o nascimento de Jesus (Is 9:6, 
7:14; Mt 1:23), o ministério de João Batista (Is 40:3-6; Mt 
3:1); Cristo ungido pelo Espírito (Is 61:1-2; Lc 4:17-19); 
Cristo Servo (Is 42:1-4; Mt 12:17-21); A rejeição de Israel 
contra Cristo (Is 6:9-11; Jo 12:38; Mt 13:10-15; At 28:26-
27; Rm 11:8); A pedra de tropeço (Is 8:14 e 28:16; Rm 
9:32-33 e 10:11; 1Pe 2:6); O ministério de Cristo aos gen-
tios (Is 49:6; Lc 2:32; At 13:47; Mt 4:15-16); O sofrimento 
e a morte de Cristo (52:13-53:12); Sua ressurreição (Is 55:3; 
At 13:34; 45:23; Fp 2:10-11 e Rm 14:11); e a vinda do Rei 
(Is 9:6 -7, 11:1; 32:1-2; 59:20-21; Rm 11:26-27; 63:2-3; Ap 
19:13-15).

Por causa desta paridade entre os textos de Isaías, sua 
mensagem, com o Novo Testamento, podemos perceber que 
o livro de Isaías é o Evangelho do Antigo Testamento.

Pr. Renato Sidnei Negri Junior
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Tatiane Koch Linke 

MEDITAÇÕES BÍBLICAS DIÁRIAS
Lição 01 – 27 de Março a 02 de Abril

Domingo – Isaías 6:6-8

 Fico a imaginar tamanha emoção e felicidade de 
Isaías ao ouvir que toda a sua iniquidade foi tirada e todo 
o seu pecado perdoado. Sua reação de gratidão foi demons-
trada logo em seguida no momento em que ouve a voz do 
Senhor indagando a quem enviaria, não hesitou em dizer: 
“eis-me aqui, envia-me a mim”! Isaías se oferece prontamente 
em atender ao Senhor, diferente de Moisés que apresentou 
várias justificativas (Êx 3,4), ou de Jeremias que alegou que 
não passava de uma criança e que não falava bem ( Jr 1:6), e 
principalmente, diferente de nós que muitas vezes procura-
mos desculpas para não responder ao chamado do Senhor 
para nossas vidas. Que possamos ser gratos a Deus como 
Isaías foi e atender prontamente quando formos chamados.

Segunda-feira – Romanos 10:13-15

 Que declaração maravilhosa encontramos no versí-
culo 13: “Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”. 
Isso deixa muito claro que a salvação não é somente para 
alguns, mas sim um presente dado por Deus  para todos 
aqueles que aceitarem Jesus como o Salvador. Os versículos 
seguintes nos convidam para uma grande missão, sendo ela 
de muita responsabilidade: sermos divulgadores desse pre-
sente maravilhoso que é dado para todos, pois para que todos 
conheçam a Jesus, precisamos pregar o evangelho, porque 
ainda há muitos que não o conhecem. Cada um de nós tem 
a capacidade de evangelizar, basta aceitar o chamado do 
Senhor.
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Terça-feira – Jonas 1:1-3

Quantas vezes em nossa vida agimos da mesma 
maneira que Jonas agiu? Muitas vezes ouvimos a voz de 
Deus, mas recusamo-nos a obedecer, tomamos o rumo total-
mente oposto ao ordenado pelo Senhor. Jonas pensou que 
podia fugir da presença de Deus embarcando em um navio, 
mas Deus manifestou-se lançando sobre o mar uma grande 
tempestade. Conosco também não é diferente, quando Deus 
quer nos usar para sua obra e vamos para outra direção, 
Ele usa a maneira necessária para nos trazer de volta, pois 
quando Deus quer nos usar, não existe como fugir, não há 
lugar oculto para Deus.

Quarta-feira - Jonas 3:1-5

Através da leitura destes versículos podemos ver que, 
embora Jonas tenha desobedecido a Deus na primeira vez 
que recebeu o chamado, Deus não o desqualifica, mas lhe 
dá outra oportunidade de pregar o arrependimento para o 
povo de Nínive. Desta vez Jonas aceita o chamado, percorre 
a cidade e prega a destruição, caso não houvesse arrependi-
mento; porém, em seu interior, deseja que o povo não aceite 
a mensagem e que a cidade seja destruída por Deus. Mas ao 
contrário do desejo de Jonas, o povo se arrepende, demonstra 
sua fé e humilha-se diante Deus. Que nós também possamos 
aceitar e fazer por merecer quando o Senhor nos dá uma 
segunda chance para servi-lo, desejando sempre o arrepen-
dimento das pessoas e não a destruição delas.

Quinta-feira - Lucas 10:16

Dificilmente se vê alguém recusar um presente bonito, 
ainda mais se oferecido por alguém que se tem afeto. Então 
podemos nos perguntar como existem pessoas que podem 
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rejeitar a Salvação que é dada por Deus? Ele nos ama e só 
quer o nosso bem, mas infelizmente muitos recusam esse pre-
sente. Porém Jesus nos orienta a continuar levando a mensa-
gem a todos, não somente para quem consideramos que vá 
aceitar, pois o evangelho deve ser o mesmo para todos. Para 
aqueles que aceitarem e derem ouvidos à mensagem, ela se 
torna a Salvação. Porém os que a rejeitarem, não dando ouvi-
dos, estão buscando sua própria condenação. Que possamos 
constantemente divulgar o Evangelho de Jesus para que cada 
vez mais pessoas possam aceitar esse presente maravilhoso!

Sexta-feira - Marcos 8:35

Estamos dispostos a “perder coisas” da nossa vida ter-
rena para ganhar a vida eterna? Muitos almejam a salvação, 
porém são poucos que abrem mão das coisas do mundo, ou 
que abraçam a causa de Jesus para alcançar a mesma. Seguir 
Jesus não se resume em somente participar dos cultos, ser 
dizimista e achar que está salvo, mas sim em abrir mão do 
conforto de nossas casas para sair  e pregar o evangelho, em 
“perder” um filme, um jogo de futebol em troca de pregar o 
evangelho, mesmo que por causa disso sejamos mal falados, 
julgados e até discriminados. Mais vale perder as coisas do 
mundo  e ter a certeza da salvação, do que viver uma vida de 
conforto e não ter a verdadeira  alegria que só tem quem vive 
por Jesus!

Sábado- Romanos 1:16

Com certeza, se alguém viesse nos perguntar se nos 
envergonhamos do evangelho, nossa resposta estaria na 
ponta da língua: claro que não! Porém muitas vezes nossas 
atitudes mostram o contrário, em situações que poderíamos 
estar pregando ou dando testemunho e não fazemos. Pode-
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mos parar e pensar quantas oportunidades nós deixamos 
escapar muitas vezes por ter vergonha, ou quando deixa-
mos de falar de Jesus para alguém que julgamos não ser uma 
pessoa boa, esquecemos que a Salvação é para todos, não 
cabe a nós escolhermos quem é merecedor. Que nossas ati-
tudes possam falar por nós, e demonstrar que não nos enver-
gonhamos do Evangelho, mas temos sim orgulho de fazer 
parte desse plano maravilhoso de salvação.
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EIS ME AQUI, 

ENVIA-ME A MIM

Pr. Wesley Batista de Albuquerque
Estudo da Semana: Isaías 6. 02 de Abril de 2016                       

1
TEXTO BÁSICO:

 “Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem 
enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-
-me a mim” . (Is 6:8)

INTRODUÇÃO
Nossa série de estudos deste trimestre ergue-se com uma 

proposta ousada: rastrear, num livro bem mais antigo que os 
próprios “evangelhos”, a essência e a proposta do próprio Evan-
gelho! Parece algo contraditório, não é? No mínimo, retró-
grado. Contudo, quando você estuda o livro de Isaías, encontra 
assuntos, como pecado (1:4), convite ao arrependimento (1:18-
20), proclamação das boas-novas (40:9), chamado para servir 
como luz às nações (Is 49:6), mediador que sofre e substitui 
(53), graça (55:5-13), julgamento das nações (10, 13, 14 – 24) 
e a restauração de todas as coisas (60 – 66). 

Sendo assim, pode-se perceber que a unidade entre o 
livro de Isaías e a proclamação do Evangelho, como consta nos 
registros do Novo Testamento, não se dá cronológica; e, sim, 
tematicamente. Na primeira lição, iremos analisar, pois, quem 
foi Isaías e como aconteceu o dramático chamado de Deus em 
sua vida. 

A PESSOA DE ISAÍAS

Isaías foi o profeta levantado por Deus para denunciar 
os pecados do povo de Judá. Como consta no capítulo 1, verso 
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1, de seu livro, teve um exercício profético longo, abarcando o 
reinado de quatro reis (Cf. 1.1). Porém, vale lembrar que ele 
não era o único em exercício. Miquéias também desenvolveu 
atividade profética na mesma época. Várias vozes proféticas 
vinham ecoando contra as tribos de Israel. Amós e Oséias, que 
profetizaram antes de Isaías, dirigiram-se as tribos do norte da 
nação de Israel, enquanto Miquéias e Isaías concentraram-se 
no sul do país. O foco mais restrito de Isaías foi a capital do 
reino do sul, Jerusalém.  

Seu nome, em hebraico, é Yesha’yahü, ou seja, “Iahweh é 
salvação” (“O Senhor é salvação”).1  Trata-se de um nome bem 
sugestivo diante da mensagem que levaria ao povo! Seu pai 
chamava-se Amóz (Is 1:1; mas não confundir com aquele que 
também fora profeta) e residia em Jerusalém (7:1-3). Foi casado, 
e a informação mais objetiva que se tem sobre sua esposa é o 
codinome de “profetisa” (8:3). A união resultou em dois filhos 
com nomes simbólicos: Shearjashub (um resto voltará; 7:3) e 
Maher-shalal-hash-baz (rápido-despojo-presa-segura; 8:1-4). 
O Senhor Deus usaria tais designações para repreender o povo, 
sendo uma verdadeira pregação ilustrada e ‘ao vivo’. 

A tradição dos rabinos aponta para o fato de que Isaías 
seria descendente de um rei.2 E também fora serrado ao meio. 
Alguns deduziram isso com base no texto de Hebreus 11:37; 
entretanto, tudo não passa de especulação.3  

O CHAMADO DE ISAÍAS

Examinemos o capítulo 6 mais de perto e entendamos 
como a visão da majestade e da santidade do Senhor impactou 
a vida pessoal de Isaías. 

1 DOUGLAS, J. D. (org.). O novo dicionário da Bíblia. 2. ed. São Paulo: Vida 
Nova, 1995, p.755.
2 RIDDERBOS, J. Isaías: introdução e comentário. São Paulo: Vida Nova, 1995, 
p.9.
3 RIDDERBOS, J. 1995. p. 9.
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O que viu? Ele viu um alto e sublime trono, o qual lhe 
diria muito mais coisa que o trono terrestre do falecido rei 
Uzias, já acostumado a ver. A biografia de Uzias praticamente 
esteve sob tutela de Isaías (Cf. 2Cr 26:22). Durante seu exercí-
cio profético, Isaías acostumara-se ao salão real. Assim, presen-
ciou reis subirem e descerem do trono de Judá, na capital Jeru-
salém. Porém, nenhuma cerimônia de coroação comparava-se 
ao que viu no trono de Deus. 

Todavia, antes de entramos nos detalhes da visão do 
trono de Deus é muito importante comparar a pequena infor-
mação contida no início da primeira linha de Isaías 6.1: “No 
ano da morte do rei Uzias”, com 2 Crônicas 26:1-23. 

O texto de Crônicas registra com detalhes como foi 
a reinado de Uzias, também chamado de Azarias, 2Rs 15. 
Enquanto esteve fiel ao Senhor, ele obteve êxito como estra-
tegista em guerras (fabricou armas), atuou como construtor 
(urbanista) e deu ao exército de Judá um aparato sem igual. 
Sob seu reinado, Judá prosperou, progrediu. Infelizmente, foi 
em meio a tanta prosperidade que Judá deixou de ser fiel ao 
Senhor. A proporção da riqueza do país e dos cidadãos não 
era a mesma no que dizia respeito à condição espiritual e à 
moral. Como bem coloca Warren Wiersbe, “O crescimento 
econômico e a paz temporária eram como um verniz, efêmero, 
que cobria o coração perverso da nação. O que aconteceria a 
Judá?”.4 É exatamente nessa situação espiritual que Deus deu a 
visão a Isaías, e o que ele viu?

Ele viu um Deus que ainda governava seu povo. Uzias 
não estava mais no trono, e o povo amargava mais um triste 
capítulo da História dos reis de Judá. Apesar de ter come-
çado muito bem, terminou mal, morrendo leproso e distante 
dos caminhos do Senhor. Mas, na visão de Isaías, a história 
era outra. O Senhor reina insubstituível, inabalável. O coro da 
adoração na sala do trono era conduzido por seres celestiais, 
os serafins. Para Isaías, estes formavam uma mistura de seres 

4 WIERSBE, Warren W. Comentário bíblico Wiersbe Antigo Testamento. Rio de Ja-
neiro: Geográfica Editora, 2009, p.532.
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humanos e animais, voando sobre o trono. Tinham o aspecto 
típico de seres que habitam o mundo sobrenatural. Tão vigo-
roso era o clamor dessas criaturas que as bases do limiar do 
templo moveram-se. A santidade do Senhor foi o atributo des-
tacado por excelência pelos serafins.

Não há outro igual ao Senhor! Sem sombra de dúvida, 
Isaías fez algumas visitas ao templo edificado na Terra. Lá 
também havia fumaça nos serviços de adoração. Porém, nada se 
comparava ao que seus olhos viram ali. Tamanho foi o impacto 
da visão no “porão” de sua alma que ele não resistiu e temeu 
pela própria vida. Vejamos mais sobre isso.

O que ele sentiu? Isaías sentiu temor e disse: “Ai de mim! 
Estou perdido! Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio 
de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor 
dos Exércitos” (v.5). Desnecessário é explicar o teor de tais pala-
vras. Trêmulo, Isaías entendeu que nem ele, tampouco o povo 
poderiam resistir diante de tamanha glória e santidade. 

Interessante entendermos que, ao mesmo tempo em que 
a visão do Deus tremendo em seu trono pode transmitir segu-
ranças e esperança, também transmite temor! Exposto àquela 
junção de soberania, glória e santidade, Isaías reconheceu sua 
impureza, o trauma do Éden havia deixado marcas profundas. 
Diante de um Deus tão Santo, o pecador não pode ficar de pé! 
Depois de sua confissão, um dos serafins veio ao encontro de 
Isaías e tocou em sua boca com uma brasa que retirara do altar. 
Interessante notar que Deus conduz seu governo do templo; e, 
não, de um palácio real. Com resultado, afirmou o serafim: “a 
tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado” (v.7). 

Que decisão ele tomou? Sua decisão foi a de ser profeta 
de Deus a um povo rebelde. Antes disso, porém, ele saiu do 
centro da cena. O foco foi para a voz do Senhor dos Exércitos, 
aquele que é Santo, Santo e Santo: “A quem enviarei, e quem há 
de ir por nós?” (v.8). O Senhor poderia simplesmente escolher 
alguém, ou um ser celestial e pronto! Poderia ter usado um dos 
serafins. Porém, não só aqui, como em outras passagens bíbli-
cas, ele esperou o comprometimento do ser humano, que criou 
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à sua imagem e semelhança. O “comum acordo” faz parte da 
estrutura de aliança que Deus fez com o povo.

Esses tipos de questões levantadas por Deus, dando um 
ar de ignorância5, reforça mais ainda as fortes características 
literárias contidas na Bíblia. Neste caso, a pergunta que o 
Senhor levantou acrescenta uma dose de drama.6 Quem duvi-
daria que a situação, naquele momento, não fosse tensa?! O 
povo de Judá e Jerusalém havia se desviado. O primeiro capí-
tulo de Isaías descreve o povo como um corpo doente, cheio 
de feridas, mas também como animal teimoso e rebelde que 
não quer ouvir o dono. Deus precisava trazer o povo de volta às 
veredas antigas (Cf. Jr 6:16). Então, Isaías prontificou-se: “Eis 
me aqui, envia-me a mim” (v.8). O que aconteceu no espaço de 
tempo entre o Isaías incapacitado e o corajoso foram perdão, 
graça derramada e capacitação vinda de Deus! Uma vez que 
fora purificado, Isaías estava pronto para a missão.

Se parássemos por aqui, seria perfeito; não é mesmo? 
Entretanto, havia algo que o profeta precisava saber de ante-
mão: sua pregação não seria aceita! Pelo menos não pela maio-
ria. Sabemos que sempre houve um remanescente que acatava 
as palavras do Senhor. E por que a maioria não aceitaria? Isaías 
traria uma mensagem de juízo; ele recebeu a “...comissão de pro-
nunciar os juízos de Deus sobre um povo que se tornou como os ídolos 
que adora: um povo que não consegue ver nem ouvir”.7 A pregação 
de Isaías, portanto, seria um contrafluxo à prosperidade mate-
rial e à expectativa do povo (3:16-26). Deus disse-lhe que a 
principal razão para a recusa do povo em ouvir e ver seria o 
coração insensível (v.10). 

5 Outros exemplos: a pergunta sobre onde estavam Adão e Eva (Gn 3.9), o da 
Torre de Babel (o Senhor disse que tinha de descer para ver o que os homens es-
tavam fazendo). Deus é onisciente! Obviamente que essas supostas “limitações” de 
Deus são evidências dos variados traços literários nos gêneros contidos na Bíblia. 
Nunca devemos perder de vista que os livros bíblicos foram escritos pela perspectiva 
humana também
6 Drama semelhante é provocado em João quando, num primeiro instante, não vê 
alguém com dignidade suficiente para abrir o livro (Ap 5.1-4).
7 FEE, Gordon; STUART, Douglas. Como ler a Bíblia livro por livro: um guia de 
estudo panorâmico da Bíblia. São Paulo: Vida Nova, 2013, p. 211. 
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Os versos 9 e 10 deixam o leitor atual da Bíblia com 
uma dúvida. Se a intenção de Deus era que o povo se arrepen-
desse, então por que a mensagem que colocou na boca de Isaías 
não atendeu a esse objetivo? Por que, em vez de quebrantar, 
endureceu o coração do povo? Como entender isso? Há certa 
expressão que, neste caso, faz muito sentido: “O mesmo sol 
que derrete o gelo endurece o barro”. Assim como no caso do 
Faraó, diante das nove pragas8, a mensagem de Deus sempre 
cumprirá seu duplo desígnio: quebrantar ou endurecer depen-
derá do estado do coração de quem ouve. Isso parece colo-
car Deus numa situação de impotência, mas não tem de haver 
com isso. Deus é soberano, e tal soberania harmoniza-se com 
a capacidade de resposta do ser humano de uma forma que 
jamais poderemos compreender profundamente. É um misté-
rio para nós. Deus, então, deixa claro para Isaías que o povo 
resistiria à sua mensagem. 

Com uma previsão negativa de êxito como essa, Isaías 
reagiu com um pergunta: “Até quando, Senhor?” (v.11). A res-
posta dada, nos versos 11 a 12, apontou para os dois cativeiros 
a que, futuramente, estariam sujeitos Israel e Judá. Ou seja, 
o povo estaria endurecido, até que assírios e babilônios levas-
sem o povo de sua terra. Ficariam apenas alguns poucos (v.13) 
pobres agricultores, sem posses, sem sonhos, e que represen-
tassem alguma ameaça à Babilônia. A trágica profecia não se 
encerrou sem um lampejo de esperança. A promessa de restau-
ração veio vestida de uma simbologia; o que sobraria da cidade 
seria como um tronco cortado quase rente ao chão que, depois 
de um tempo, voltou a brotar. 

Ou também poderia significar o que Russel Champlim 
explicou: 

O terebinto (ou carvalho) deixava cair suas folhas no outono 
e, assim, parecia morto. Na primavera, porém, haveria vida 
nova na árvore, aparentemente, morta. Em outras palavras, 
Judá, quase destruída, teria essa condição revertida pelo 

8 Pois, na décima, ele deixou o povo ir com Moisés.
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retorno do remanescente, que faria a obra de reconstrução. E 
a santa semente (o remanescente purificado) tornar-se-ia de 
novo uma nação. Alguns estudiosos cristianizam o versículo, 
vendo o Messias como a santa semente.9

CONCLUSÃO

O chamado e a missão de Isaías ligam-se ao nosso cha-
mado e à nossa missão. O contexto mudou, mas a tônica 
parece a mesma. O cenário da vida em nossa sociedade 
revela que, ao mesmo tempo em que ainda há índices de 
crescimento por parte de pessoas que sentem necessidade 
de Deus, também existe crescimento das que não sentem 
tanta necessidade de nutrir um relacionamento com Deus. 
Parte disso deriva da inversão de prioridades. Não é que crer 
em Deus não seja importante, mas alcançar um patamar de 
comodidade, aqui e agora, é mais ainda. 

Outra parte deriva do fato de que a mensagem divina 
é incômoda. A qualidade do estilo de vida que muitos ado-
taram não comportava uma mensagem de denúncia aos 
pecados. Aliás, “pecado” é uma palavra que não está mais 
em voga, caindo em desuso, mostrando-se obsoleto. O maior 
pecado de nossa geração é ter perdido, totalmente, o senso 
de pecado. Removidos os fundamentos, o que poderá fazer 
o justo? (Sl 11)

Diante de tal cenário, quem não se sente impotente? É 
por isso que Deus capacita os que chama. A misericórdia, a 
bondade e a graça divina sempre acompanham o comissio-
nado. Talvez você esteja se perguntando se não seria mais 
fácil que todos tivessem sido expostos a uma visão sobrena-
tural, como a de Isaías. No Novo Testamento, Paulo relatou 
uma visão. Mas, de forma geral, parece que a Igreja crescia 

9 CHAMPLIN, Russell N. O Antigo Testamento interpretado versículo por versículo. 
v. 5, 2. ed. São Paulo: Hagnos, 2001, p. 2809.
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conforme o mover do Espírito e não teve como regra êxtases 
e visões. 

Se os servos de Deus querem ver a santidade hoje, 
então devem se santificar. A Igreja é santificada pela Palavra 
e pela obediência; logo, a Santidade divina é visível também 
na Terra. Assim, onde estiver o seu fiel povo ali o Senhor 
estará! 

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO EM CLASSE

1) Você acha que o fato de Isaías ser uma espécie de conse-
lheiro real facilitou sua missão?

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2) Por que o trono de Deus está localizado no templo; e, não, 
em um palácio real, conforme a visão de Isaías?

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3) De que maneira a experiência da visão de Isaías afetou a sua 
vida? Que tipo de sentimento foi produzido a respeito de Deus 
e a respeito de si mesmo? Como isso influenciou seus valores 
e compromisso?
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_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

4) Deus disse para Isaías que o povo não aceitaria sua men-
sagem. Nesse ponto, a missão dos discípulos contemporâneos 
é semelhante à atribuída a Isaías. Como encontrar motivação 
para falar a quem tem ouvidos e não ouve; tem olhos e não vê?

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5) Você considera a prosperidade material (ou os objetos de 
consumo e os projetos pessoais) como um fator responsável 
pelo compromisso superficial de muitos, hoje em dia? Como 
saber se a prosperidade é uma bênção, ou um empecilho? 

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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