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INTRODUÇÃO
Contexto: Nos dias de Isaías, Israel estava 

passando pelos momentos mais escuros de sua 
história. O império mundial era a Assíria. Foi en-
tão que a doença do Rei Ezequias deu oportu-
nidade ao profeta para anunciar a libertação do 
jugo assírio e o aumento do seu reinado por mais 
15 anos. O reino de Judá, ao enfrentar a maior 
potência daquele tempo se viu em perigo de su-
cumbir e ser excluído do mapa. Nessa ocasião, Isaí-
as deu ao rei certeza da libertação em nome do Senhor, 
apesar da completa apostasia que reinava. Sobre esse 
assunto, o Espírito de Profecia menciona que:

	❝ “A Seu povo tem sido permitido olhar para além das 
provas do presente aos triunfos do futuro quando, 
findo o conflito, os redimidos entrarão na posse da 
terra prometida. Essas visões de glória futura, cenas 
pintadas pela mão de Deus, deviam ser estimadas 
por Sua igreja hoje, quando a controvérsia dos sécu-
los está chegando rapidamente ao fim, e as bênçãos 
prometidas devem ser logo experimentadas em toda a 
sua plenitude” (Profetas e Reis, p. 371).

Objetivo principal: Essa mensagem de ânimo e poder tem o objetivo de 
mostrar como Deus conforta e incentiva o seu povo, mesmo em momentos de an-
gústia e incerteza como os que vivemos hoje.

Panorama: O texto de hoje apresenta em cinco passos, a forma que Deus con-
sola o Seu povo, os seus filhos, a nós: 1) reconcilia-se com seu povo, 2) perdoa os 
seus pecados, 3) mostra como se preparar para Sua segunda vinda, 4) fornece uma 
mensagem a ser pregada, 5) promete Sua companhia e proteção. 
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RECONCILIA-SE COM SEU POVO (Ver. 1)

“Consolai, consolai, meu povo...” v.1.

Esse discurso começa com um imperativo duplo. Esse imperativo duplo tem o 
propósito de indicar a intensidade e a força do sentimento.

a. A mente do profeta se adianta no tempo quando Deus terá compaixão de 
Seu povo e lhes dará as bençãos da justiça e paz.

b. De acordo com o contexto, o consolador é Jeová e o consola-
do é Israel. Para Israel, o consolo significava que Deus está 
prestes a mudar o curso da história.

c. Com essa mensagem de Deus, o profeta tenta ani-
mar o espírito dos israelitas desconsolados 
por tantas calamidades.

d. O fim do exílio é considerado a reconci-
liação de Deus com o Seu povo. 

Aplicação: Apesar das calamidades e do 
abandono dos homens, os filhos de Deus nun-
ca estão sozinhos. Pela fé podemos olhar para 
o futuro quando Deus se reconciliará com seu 
povo definitivamente. Mesmo que o pecado te-
nha nos distanciado de Deus, é Ele quem busca 
a reconciliação. Você está disposto (a) a se re-
conciliar com Deus agora? 

PERDOA OS SEUS PECADOS (Ver. 2)

“Falai ao coração” v.2

a. Esse versículo mostra qual é o conforto de 
Deus.

b. Falar ao coração significa falar com carinho, 
com afeto. É uma das formas delicadas do amor 
divino.

“De Jerusalém”

a. Jerusalém representa aqui Israel em geral, como cidade 
santa escolhida por Deus.

b. A grande novidade comunicada a ela é que o cativeiro tinha termina- do, 
sinônimo de trabalho duro, 70 anos de escravidão.
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c. O que mostra o imensurável amor de Deus em considerar o sofrimento do 
seu povo.

“Que a sua iniquidade está perdoada”

a. O povo de Deus havia pecado e teve que sofrer um tempo condenado ao 
trabalho duro.

b. Embora não tenha recebido mais do que merecia; mas a compaixão de 
Deus considera agora o que a Sua justiça foi forçada a infligir.

c. Em suas visões, o profeta visualiza aqueles que triunfaram sobre o pecado, 
para serem felizes na presença de Deus, livres do pecado e da maldição 
deste mundo.

Aplicação: O pecado é a única cosa que nos separa de Deus. Mesmo que Deus 
perdoe nossos pecados, não nos livra de suas consequências. Entretanto, devemos 
nos aproximar dele com um coração arrependido para receber seu perdão e salva-
ção. Você está disposto(a) a receber o perdão de Deus?

MOSTRA COMO SE PREPARAR PARA SUA VINDA EM GLÓRIA (Ver. 3-5)

“Voz do que clama...”, “Preparai o caminho...” v.3

a. A voz misteriosa que vem de Deus dá a entender um ato que continua.
b. A ordem consiste em preparar um caminho para Jeová no deserto.
c. Israel como uma nação cativa devia enfrentar esforços para se preparar 

para a primeira vinda de Cristo.
d. Por trás da voz que comanda, vem a ordem de preparar o mundo para 

aquele grande encontro com Jeová.
e. Para Israel, a obra de preparação atingiu seu clímax na vida e ministério de 

João Batista (Mt. 3:3).
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Aplicação: O povo de Deus tem um futuro glorioso e eterno pela frente com a 
segunda vinda de Cristo. É o privilégio da igreja de hoje preparar o caminho do Se-
nhor. Essa obra de preparação é dupla: primeiro, a transformação do nosso caráter, 
e segundo, a proclamação da mensagem evangélica para toda humanidade. Você 
está disposto(a) a se preparar para a breve volta de Cristo?

 FORNECE UMA MENSAGEM A SER PREGADA (Ver. 6-8)

“Uma voz diz...” v.6

a. Uma nova ordem indica ao profeta a mensagem que deve transmitir ao 
povo.

“Que hei de clamar?”

a. O mensageiro do Senhor está perplexo. Que mensagem apropriada pode 
ser dada a um mundo que está em tempo de sofrimento por causa do pe-
cado? Que mensagem houve para Sodoma e Gomorra antes de sua des-
truição?

“Toda carne é erva”

a. A imagem da erva e da flor do campo é uma típica expressão de expiração 
e fragilidade.

b. Essa é a chave da mensagem. Nos mostra a fragilidade humana em con-
traste com a força de Deus.

c. Em um mundo que está acabando, somente Deus é permanente.
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“Soprando nelas o hálito do Senhor” v.7

a. Isaías faz referência a esse vento quente do deserto 
chamado Hasin, que faz com que a vegetação se 
seque.

b. Homero escreveu “Tal como as folhas na ár-
vore, assim são as gerações dos homens”.

c. A palavra de nosso Deus aparece na 
história humana como uma força po-
derosa e transformadora, que faz aqui-
lo para o qual foi enviada.

“Seca-se a erva...” v.8

a. Com essa expressão o profeta queria dar 
esperança aos oprimidos. Todo o poder 
dos opressores desaparecerá como ver-
dor do campo em uma onda de calor e que 
somente as suas promessas prevalecerão.

b. A vontade de Deus revelada constitui um ali-
mento que sustentará o homem.

	❝A verdade nunca muda, já que o autor é o mesmo 
“ontem, hoje e para sempre” (Hb. 13:8).

Aplicação: Deus nos convida para pregar com poder 
sobre a fragilidade humana e seu caráter passageiro. De-
vemos dizer ao mundo que todas suas pretensões são como 
a flor do campo. No entanto, acima da mudança e a decadência 
que vemos ao nosso redor, a Palavra de Deus é duradoura. Deus 
nunca falha em suas promessas. Você está disposto(a) a pregar as boas no-
vas de salvação?

PROMETE SUA COMPANHIA E PROTEÇÃO (VER. 9-11)

“Eis aí está o vosso Deus!...” v.9

a. É uma expressão dramática. Isaías tem a certeza de que, apesar de todos 
os problemas, Deus está no cenário da história e ainda mantém o seu pac-
to. Deus não está morto nem doente.
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b. O erro eminente do povo de Deus foi que tiraram os seus olhos do Senhor 
e confiaram em si mesmos.

c. Sua grande necessidade agora é entender a sua graça e sua justiça.
d. Deus, vendo a desgraçada condição do homem, foi buscá-lo novamente 

para o seu redil.

“Deus virá...” v.10

a. O foco da mensagem é o retorno de Jeová.
b. “Seu braço”. O braço de Jeová é o símbolo do seu poder, 

que os livrou do Egito. Isaías tinha que anunciar 
que Ele virá como um Deus forte.

c. Virá não somente para ser forte, mas para se 
mostrar forte como um conquistador.

d. Isaías apresenta a vinda do Senhor em 
juízo (Is. 25:9; Ap. 22:12). O braço es-
tendido em favor do justo juízo para o 
perverso. (Mt. 25:33, 34, 46).

“Como pastor...” v.11

a. Da imagem de um rei que triunfa, passa 
a do pastor (2 Sm. 5:2; Jr. 3:15).

b. O profeta apresenta o Pastor, que apas-
centa seu rebanho, isso quer dizer, a carava-
na daqueles que voltam. Preocupa-se carinho-
samente com os cordeirinhos e suas mães.

c. O carinho e amor de Deus chega ao ponto cul-
minante nessa imagem, que o NT usa para des-
crever o amor infinito de Cristo pelo homem.

d. “Os cordeirinhos”. Os que são recém-nascidos 
e as ovelhas que amamentam precisam de cui-
dados especiais.

e. Uma ovelha com a úbere cheia de leite não deve 
ser apressada, e alguns cordeirinhos ainda são 
fracos para caminhar, nesse caso o pastor deve 
carregá-los.
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Aplicação: Deus não abandonou Seu mundo no caos. Ele ainda governa e cuida 
de tudo. Deus não é insensível ao sofrimento nem à necessidade; é muito aten-
cioso e amoroso com cada um de nós. Você está disposto(a) a se reconciliar com 
Deus agora mesmo?

CONCLUSÃO:
Resumo. Vimos cinco passos sobre como Deus 

consola o seu povo: primeiro, se reconcilia com ele; 
segundo, perdoa seus pecados; terceiro, mostra 
como se preparar para Sua vinda; quarto, forne-
ce uma mensagem para pregar; e por últi-
mo, promete Sua companhia e proteção.

Ilustração: Um jovem soldado estava, 
pela primeira vez, na linha de frente de com-
bate; quando viu que as balas e as granadas 
caiam bem perto dele, quase desmaiou. En-
tendendo o seu medo, um dos oficiais lhe dis-
se: “Anime-se rapaz, em alguns instantes você 
se sentirá melhor; eu tive a mesma experiência 
na minha primeira batalha!” Essas poucas pala-
vras, ditas com um tom firme e compreensivo lhe 
devolveram o ânimo ao combatente assustado. Anos 
mais tarde, quando esse mesmo soldado era oficial 
do exército, ele disse isso: “Aquelas palavras do meu 
superior injetaram valor e vida nova em mim”. Exis-
tem palavras que incutem valor, ânimo e consolo em 
nossas vidas. Isso é exatamente o que Deus faz com 
o Seu povo desanimado e desconsolado.

	❝Paulo em 2 Cor. 1:4 diz que “É ele que nos conso-
la em toda a nossa tribulação, para que também 
possamos consolar os que estiverem em alguma 
tribulação, com a consolação com que nós mesmos 
somos consolados de Deus”.

Aplicação: Quando estivermos em plena batalha para conquistar almas para 
Cristo, lembremos que Deus é a nossa maior força e conforto. Ele está disposto 
a nos socorrer como um pastor carinhoso com suas ovelhas. Nunca devemos es-
quecer que Ele é o bom pastor, e “o bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas” (João 
10:11).
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Chamado: Nesta manhã quero experimentar a força e conforto de saber que 
Deus me ama e está interessado em mim; e que apesar das lutas e das dores que 
poderia estar enfrentando, Ele não me deixa lá; mas me levanta e conforta com a 
certeza de uma vida melhor. Nesta manhã convido a todos aqueles que desejam, 
no nome de Jesus Cristo, receber a força e o conforto do perdão divino, venham à 
frente para orarmos.

Amém.

DEPARTAMENTO: ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL

PASTOR.ADVENTISTAS.ORG/PT   9



https://pastor.adventistas.org/pt/

