
A Bíblia Inteira num Ano 

Lição 18 – O Livro de Isaías 

1. A Seção Final do Velho Testamento 

Chegamos ao grupo final das escrituras do Velho Testamento.  Já estudamos 22 livros e agora restam os últimos 

17, os livros proféticos.  Da primeira lição, lembramos que estes 17 livros estão divididos em duas grandes partes 

– os profetas maiores (cinco) e os profetas menores (doze).  

2. O que significa “Profeta” (Leia 1 Samuel 9:9) 

O “pro” da palavra “profeta” significa “em lugar de”.  O resto da palavra vem da palavra Grega “phemi” que quer 

dizer “falar.”  Então um profeta é “aquele que fala no lugar de outro.”  Um exemplo é Moisés e Aarão em Êxodo 

7:1 quando Deus diz a Moisés: “Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Aarão, teu irmão, será o teu 

profeta.”  Aarão era para falar no lugar de Moisés.   

Profecia não é sómente uma predição.  A ideia hoje em dia é que profecia é prenunciando o futuro ou “pre-

anunciar acontecimentos do futuro.”  Profecia no sentido não predizer é  simplesmente declarar a verdade pela 

inspiração de Deus.  Profecia, no sentido predizer, é declarar o futuro que sómente pode ser através da 

inspiração do Espírito Santo.   

3. Qualificações de um Profeta 

O exemplo supremo é o Messias-Profeta descrito por Deus em Deuteronómio 18:15 e 18.  “O Senhor teu Deus, 

te despertará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu (Moisés); a ele ouvireis... (O Senhor disse)e 

porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar.” Compara com Actos 3:22-23. 

O teste de um profeta é encontrado em Deuteronómio 18:22, “Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e 

tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou: com soberba a falou o tal 

profeta, não tenhas temor dele.” 

O profeta servia para lidar com a vida moral e religiosa do seu povo.  Um profeta era sempre Hebreu. 

4. A Mensagem Central 

“Um trono” (6:1) – “Um cordeiro” (53:7) 

“O Cordeiro – que estava no meio do trono” Apocalipse 7:17 e 4:2. 

5. A Estrutura do Livro 

(1) O JULGAMENTO DE DEUS – O GOVERNO DE DEUS – capítulos 1-39 

a. Julgamento sobre Judá e Jerusalém – capítulos 1-12 

b. Julgamento sobre as nações – capítulos 13-27 

c. Avisos e Promessas – capítulos 28-35 

d. História – capítulos 36-39 (veja 2 Reis 18-20) 

(2) O CONFORTO DE DEUS – A GRAÇA DE DEUS – capítulos 40-66 

a. Jeová e ídolos – capítulos 40-48 

b. A Vinda do Messias – capítulos 49-57 

c. A Restauração Final e Glória Prometida – capítulos 58-66 

6. A Perspetiva Profética de Isaías 

Isaías foi dado uma revelação divina sobre pontos proféticos: 

(1) NA SEÇÃO DE JULGAMENTO – capítulos 1-39 

a. Isaías viu coisas que haviam de acontecer no seu próprio tempo 

b. Ele viu o futuro cativeiro Babilónico (39:6) 

(2) NA SEÇÃO DE CONFORTO – capítulos 40-66 

a. Ele viu a vinda do Cristo – a primeira (capítulo 7) e a segunda (capítulos 11 e 61). 

b. Ele viu e proclamou o milênio e a nova terra e céus (capítulo 66). 

7. Como Lembrar os 66 Capítulos 

(1) Isaías tem 66 capítulos – a Bíblia tem 66 livros. 



(2) Isaías tem duas grandes divisões – os primeiros 39 capítulos e os últimos 27 capítulos.  A Bíblia tem duas 

grandes divisões – O Velho Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. 

(3) O tema predominante da primeira divisão de Isaías é julgamento tal como o tema predominante do Velho 

Testamento é a lei.  O tema predominante da segunda divisão de Isaías é conforto e o tema predominante 

do Novo Testamento é graça. 

8. A Chamada de Isaías ao Ofício Profético 

No sexto capítulo lemos uma descrição da chamada de Deus na vida de Isaías: 

 - Recebeu uma visão de Deus – 6:1-4 (veja João 12:41) 

 - A visão produziu convicção e confissão dos pecados – 6:5 

 - Foi perdoado e lavado – 6:6-7 

 - Ouviu a chamada de Deus – 6:8 

 - Ofereceu-se para o serviço – 6:8 

 - Foi comissionado para servir – 6:9-13 

Estes passos podem ser aplicados nas nossas vidas. 

9. Isaías Viu o Nascimento de Jesus 

Compara Isaías 7:14 e Mateus 1:23. 

Compara Isaías 9:6-7 e Lucas 2:11. 

Isaías viu a Sua morte na cruz – Isaías 53 (veremos isto em mais detalhe). 

Isaías viu a Sua segunda vinda e Jesus reinando sobre Seu Reino.  Isaías 11:1,6,8, e 59:20-21. 

Veja Romanos 11:26-27. 

10. Isaías, o Profeta Evangélico (Isaías 53) 

Das várias passagens Messiânicas encontradas em Isaías, só temos tempo para estudar uma.  O Capítulo 53 é 

uma passagem Messiânica preeminente e foi escrita mais ou menos em 700 A.C.  Isto prova o milagre da 

inspiração da Palavra de Deus.  Este capítulo só pode falar de uma figura histórica. 

(1) Ele veio em humildade – “como raiz de uma terra seca” (v2) - veja Romanos 15:12 e Isaías 11:1. 

(2) Foi “desprezado, e o mais indigno entre os homens” (v3) – veja Mateus 27:30-31. 

(3) Sofreu por nós – “foi ferido pelas nossas transgressões” (v5) - veja 1 Pedro 2:24. 

(4) Deus pôs sobre Ele o sofrimento vicário (substituto ou sofrer por outro) – “o Senhor fez cair sobre ele a 

iniquidade de nós todos” (v6) – veja Mateus 8:17. 

(5) “Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca” (v7) – veja Actos 8:32-33. 

(6) Morreu como criminoso – “Da opressão e do juizo foi tirado” (v8) – veja Actos 4:27-28. 

(7) Foi inocente – “nunca fez injustiça” (v9) – veja 1 Pedro 2:22. 

(8) “O meu servo, o justo, justificará a muitos” (v11) – veja Romanos 5:15. 

(9) “derramou a sua alma na morte” (v12) – veja Romanos 3:25. 

(10)  “foi contado com os transgressores” (v12) – veja Mateus 27:38. 

(11)  “levou sobre si o pecado de muitos” (v12) – veja 1 Pedro 2:24. 

(12)  “pelos transgressores intercede” (v12) – veja Lucas 23:34. 

11. Isaías e o Novo Testamento 

O livro de Isaías é citado mais de 66 vezes no Novo Testamento. 

   CITADO POR   PASSAGEM 

   Mateus    Mateus 4:14-16, 8:17 

   João Baptista   João 1:23 

   Jesus    Lucas 4:16-21 

   O Apóstolo João  João 12:38-41 

   O Etíope   Actos 8:28 

   Paulo    Actos 28:25-27, Romanos 9:27 e 29, 

       Romanos 10:16 e 20, Romanos 15:12 

Alguns têm chamado a Isaías o quinto evangelista e o seu livro o quinto Evangelho.   

 



O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO? 
 O que significa a palavra “profeta”? ___________________________________________________________ 

 Qual é a mensagem central do livro de Isaías? ___________________________________________________ 

 Nomeia as duas grandes seções do livro de Isaías. ________________________________________________ 

 Como é que este livro tem paralelo com a Bíblia? ________________________________________________ 

   

TRABALHOS PARA CASA: 

1. Leia os livros de Jeremias e Lamentações de Jeremias (8 capítulos por dia) ou capítulos chaves: 

 Jeremias 1, 7, 11, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 39, 52.  Lamentações 1, 2, 3, 4, 5. 

2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana. 

3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia. 

4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia. 


