
 



 

 

 

Introdução ao Livro de Isaías 

 

 

 

 



 

Por que estudar esse livro? 

 

 

O livro de Isaías foi escrito em uma época de grande iniquidade e apostasia e 

aborda tanto acontecimentos dos dias de Isaías como acontecimentos futuros. 

Talvez a parte mais importante desse livro seja o testemunho de Isaías de que 

Jesus é o Cristo, o Messias prometido.  

O estudo do livro de Isaías pode fortalecer o testemunho que as pessoas têm 

do Salvador e ensiná-los a ouvir o Espírito Santo ao se depararem com 

simbolismos nas escrituras. À medida que se tornam mais maduros no 

entendimento do Evangelho, perceberão o valor dos ensinamentos de Isaías e 

terão o desejo de estudar suas palavras 

 

 

 

 



 

Quem escreveu esse livro? 

 

 

Isaías (filho de Amós) é o autor do livro de Isaías. Seu nome significa “o 

Senhor é a Salvação”, e essa ideia permeia seus escritos.  

Isaías foi profeta em Jerusalém por cerca de 40 anos (de 740 a 701 a.C., 

aproximadamente), durante o reinado dos reis Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias e 

Manassés do reino de Judá, ao sul.  

Ele era casado e tinha pelo menos dois filhos (ver Isaías 7:3; 8:1–3). “Diz a 

tradição que ele foi ‘serrado ao meio’ durante o reinado de Manassés” (Bible 

Dictionary na Bíblia SUD em inglês, “Isaiah”). 

 

 

 

 

 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/isa/7.3?lang=por#p3
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/isa/8.1-3?lang=por#p1
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bd/isaiah?lang=por


 

Quando e onde foi escrito? 

 

 

O livro de Isaías foi escrito em algum ponto do ministério desse profeta (entre 

740 e 701 a. C., aproximadamente).  

Como o ministério de Isaías centralizou-se em Jerusalém, esse é, 

provavelmente, o local onde o livro foi escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quais são algumas características 
marcantes desse livro? 

 

 

“Jesus citou Isaías com maior frequência que qualquer outro profeta. Pedro, 

João e Paulo também o citam frequentemente no Novo Testamento.  

As profecias de Isaías têm múltiplos significados e cumprem-se diversas 

vezes. O livro de Isaías contém numerosas profecias que parecem cumprir-se 

diversas vezes. Uma delas parece referir-se ao povo da época de Isaías ou à 

situação da geração seguinte. Parece que outro significado, muitas vezes 

simbólico, refere-se aos acontecimentos do meridiano dos tempos, quando 

Jerusalém foi destruída e seus habitantes foram dispersos, após a crucificação 

do Filho de Deus.  

Ainda outro significado ou cumprimento da mesma profecia parece estar 

relacionado aos acontecimentos ligados à Segunda Vinda do Salvador. O fato 

de que muitas dessas profecias podem ter diversos significados ressalta o 

quanto é importante que busquemos revelações do Espírito Santo para ajudar-

nos a interpretá-las.  

Isaías parte da premissa que o leitor conhece a geografia de Israel e arredores 

bem como a poesia hebraica. 



 

Resumo 

 

 

Isaías 1–12  

Isaías descreve Israel como apóstata e corrupta.  

Ele diz que os israelitas serão abençoados caso se arrependam e punidos caso 

permaneçam rebeldes.  

Profetiza os acontecimentos ligados à Restauração, inclusive a coligação de 

Israel nos últimos dias.  

Isaías é chamado ao ministério e a iminente guerra de Judá contra Efraim e a 

Síria é mencionada.  

Isaías profetiza sobre o Messias 

 

Isaías 13–27  

A queda da Babilônia é um símbolo da destruição do mundo na Segunda 

Vinda.  

Israel será dispersa e, depois, reunida. Israel terá descanso milenar e vencerá 

a Babilônia (o mundo).  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/isa/1?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/isa/13?lang=por


Isaías fala dos juízos de Deus contra as nações iníquas.  

Israel encherá a Terra. 

 

Isaías 28–35  

Isaías prediz a apostasia, a Restauração.  

Israel será dispersa por ter rejeitado o Senhor e os profetas.  

O povo rejeitará o Senhor e se tornará iníquo antes da Segunda Vinda.  

Sião se firmará em estacas.  

O Senhor punirá os iníquos na Segunda Vinda. 

 

Isaías 36–39  

Isaías fala da invasão da Assíria.  

O rei Ezequias pede conselho a Isaías para evitar a destruição de Jerusalém. 

 

Isaías 40–48  

Isaías escreve a respeito de Jesus Cristo, que será como um pastor para Israel 

e uma luz para os gentios.  

O Senhor levantará um libertador (o rei Ciro) para tirar Israel do cativeiro. 

Ele é um símbolo de Jesus Cristo, que seria o verdadeiro libertador.  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/isa/28?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/isa/36?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/isa/40?lang=por


Só Jesus Cristo salvará Israel e ninguém salvará a Babilônia. 

 

Isaías 49–66  

O Senhor ajuntará Israel nos últimos dias. Isaías descreve o sofrimento do 

Salvador e exorta todos a buscarem ao Senhor.  

O Senhor destruirá os iníquos na Segunda Vinda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/isa/49?lang=por


 

Breve Histórico 

 

 

O Livro de Isaías é um livro profético do Antigo Testamento, vem depois do 

livro de Eclesiástico e antes do Livro de Jeremias. É uma peça central da 

literatura profética do Antigo Testamento, na Bíblia. Sua importância é 

refletida também no Novo Testamento, considerando-se que há mais de 400 

referências diretas ao livro, feitas pelos evangelistas e apóstolos. 

O forte caráter e ênfase messiânicos percebidos em toda a extensão do 

documento, muito provavelmente colaboraram para conceder ao livro 

tamanha proporção referencial entre os autores do Novo Testamento. Por 

causa disto também, Isaías recebeu o epíteto de "o quinto evangelista". 

Em seus dias, Isaías viveu e narrou a tensão política e militar que o território 

de Israel experimentava, com eventos decorrentes principalmente de um 

panorama marcado por intensas e contínuas atividades bélicas e 

expansionistas que estavam sendo realizadas pela monarquia egípcia, ao sul, 

e pelos caldeus, ao leste. 

O início do ministério profético de Isaías situa-se em 754 a.C., coincidindo 

com 2 datas históricas precisas: a morte do rei Uzias de Judá e a fundação 

de Roma. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Isa%C3%ADas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livros_prof%C3%A9ticos_do_Antigo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Jeremias
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelistas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Messianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Egito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caldeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uzias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Jud%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roma


 

Paz, gravura a água-forte de 1896 de William Strutt, baseado em Isaías 11:6, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Strutt&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:William_Strutt_Peace_1896.jpg


Isaías no Novo Testamento 

 

 

Isaías foi mencionado 22 vezes no NT 

Mateus 3.3 - 4.14 - 8.17 - 12.17 - 13.14 -  15.7 - Marcos 1.2 - 7.6 -  Lucas 3.4 

Lucas  4.17 - João 1.23 - 12.38-39 - 12.41 -  Atos 8.28 - 8.30 - 28.25 

Romanos 9.27 - 9.29 - 10.16 - 10.20 - 15.12 

 

  



 

O autor 

 

 

Isaías, filho de Amoz (não Amós, o profeta vaqueiro), do 

hebraico Yesha’yahu. Nasceu por volta de 765 a.C. e viveu na corte dos reis 

de Judá.  

Seu nome provavelmente é significativo, mas nunca é explicado e não há 

nenhuma elaboração sobre ele. 

Há indicações de que talvez fosse primo de Uzias.  

Isaías identificou-se apenas como “Isaías, filho de Amoz” (Is 1.1).  

Existem outras doze referências como esta, inclusive três no Segundo Livro 

de Reis e no Segundo Livro de Crônicas.  

Amoz nunca é identificado, descrito, ou mencionado separadamente dessa 

afirmação.  

Embora alguns tenham sugerido que Isaías possa ter sido de linhagem 

sacerdotal, nada na Bíblia defende esse ponto de vista. 

Escriba e relator dos anais históricos da casa davídica, tinha preeminência e 

liberdade suficiente para transitar próximo ao poder político e tomar 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uzias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escriba
https://pt.wikipedia.org/wiki/David


conhecimento, em primeira mão, das políticas e estratégias do Estado 

monarca judeu. 

Letrado, culto e politicamente privilegiado, pode ter feito parte da casta 

sacerdotal de Jerusalém. 

Em 740 a.C., ano da morte do Rei Uzias (ou Azarias ou Ozias), ele recebeu 

sua vocação profética, e exerceu seu ministério por quarenta anos, numa 

época de crescente ameaça que a Assíria fazia pesar sobre os reinos 

de Israel e Judá, durante os reinados de Jotão, Acaz e Ezequias, e 

provavelmente também, durante seus últimos oito anos de vida, sob a 

opressão maligna do reinado de Manassés, que mandou serrar Isaías ao meio 

(Hebreus 11:37) quando o profeta tinha 92 anos de idade, segundo um livro 

apócrifo do século I DC, Vida dos Profetas, escrito por um anônimo judeu da 

Palestina.  

Na verdade, o nome de seu pai em hebraico é ‘amots, enquanto o do profeta 

Amós é ‘amos.  

Isaías era casado, e sua esposa é chamada em seu livro de “a 

profetiza” (Isaías 8:3), talvez indicando que ela também profetizava. 

A Bíblia menciona que Isaías era pai de pelo menos dois filhos, Sear-Jasube 

e Maer-Salal-Hás-Baz (Isaías 7:3; 8:1-4).  

Esses nomes eram simbólicos, e tinham um significado que se referia a 

própria mensagem do profeta fazendo dela uma das únicas quatro mulheres 

assim positivamente intituladas em todo o Antigo Testamento.  

Parece que seu lar foi um lar piedoso. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ass%C3%ADria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Jud%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jot%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acaz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ezequias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manass%C3%A9s_de_Jud%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vida_dos_Profetas&action=edit&redlink=1


O primeiro, Sear-Jasube, significa “um remanescente voltará”, apontando 

para o juízo iminente que o povo seria submetido devido ao ataque assírio, 

mas também apontava para a promessa de restauração.  

Já o segundo, Maer-Salal-Hás-Baz, significa algo como “rápido até os 

despojos, veloz é a presa”, fazendo referência a devastação que Deus traria 

sobre a Síria, Israel e Judá. 

Isaías, foi o primeiro profeta dos Profetas Maiores. 

A outra única informação autobiográfica se refere à família de Isaías e é 

fornecida juntamente com seu ministério ao rei Acaz, de Judá.  

Quando o reino de Judá foi ameaçado pela aliança Samaria-Síria (Is 7-12), o 

Senhor instruiu a Isaías, dizendo:  

 

“Agora, sai tu com teu filho que se chama Um-Resto-Volverá” (Is 7.3). Deus, 

então, deu um sinal ao teimoso Acaz: 

“Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e 

dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel 

quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este 

menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra 

ante cujos dois reis tu tremes de medo” (Is 7.14-16). 

 

Isaías disse que seu segundo filho era o cumprimento, em curto prazo, desta 

profecia a Acaz: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Profeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Profetas_Maiores


 

“Fui ter com a profetisa; ela concebeu e deu à luz um filho. Então, me disse 

o Senhor: Põe-lhe o nome de Rápido-Despojo-Presa-Segura. Porque antes 

que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas 

de Damasco e os despojos de Samaria, diante do rei da Assíria” (Is 8.3-4). 

 

Seu ministério e seus escritos revelam características adicionais. Seu 

ministério teve a duração de 60 anos, desde o final do reinado de Uzias, 

passando por Jotão e Acaz, chegando até ao reinado de Ezequias; e Isaías 

parecia tranquilo em se movimentar na presença desses reis. 

Muitos estudiosos do Antigo Testamento observam seu rico vocabulário. H. 

C. Leupold escreveu: 

Praticamente ninguém questionaria a afirmação de que Isaías é um príncipe 

entre os profetas. Sua eloquência é muito evidente. (...) Ele dispõe de um 

vocabulário mais rico que qualquer outro profeta, ainda mais abrangente do 

que o do Livro de Salmos”. 

Certamente, ele não era um pastor, como o profeta Amós, e provavelmente 

também não era um sacerdote, como o profeta Ezequiel.  

Isaías foi um profeta de príncipes e um príncipe dos profetas.  

Seus escritos dão a impressão de que ele se movimentava com graça pela 

cultura de seus dias.  



Ele falava vigorosa e especificamente sobre as questões de seu tempo, mesmo 

olhando adiante, para o juízo sobre Babilônia e para o surgimento de Ciro da 

Pérsia. 

 

 

Rolo manuscrito de Isaías 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rolo_(manuscrito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuscrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Isaiah_scroll.PNG


 

O Local 

 

 

Os dias gloriosos dos reis Davi e Salomão já estavam 200 anos no passado. 

O reino do Sul, Judá, e o reino do Norte, Israel, haviam coexistido 

razoavelmente bem. Israel resistia consistentemente a um relacionamento 

genuíno com Yahweh (Javé), enquanto que Judá vacilava entre reis bons e 

reis maus. Os reis bons proporcionavam encorajamento espiritual positivo, 

embora não chegassem ao nível de seu pai, Davi. 

Isaías foi enviado a uma nação cuja fé havia se tornado empedernida. 

Amazias, que reinou durante 29 anos, é descrito como um rei bom, que “fez 

(...) o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai; fez, 

porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão-somente os altos não se 

tiraram; o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos” (2Rs 14.3-

4). Uzias (também chamado Azarias), que reinou durante 52 anos, e Jotão, 

que reinou durante 16 anos, são descritos com palavras praticamente idênticas 

(2Rs 15.3-4,34-35). 

Então veio Acaz, que reinou durante 16 anos: 



“Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. 

Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como 

sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de 

diante dos filhos de Israel” (2Rs 16.2-3). 

Em contraste, Ezequias, provavelmente devido em parte ao ministério 

piedoso de Isaías, foi um rei justo: 

“Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu 

pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste-ídolo; e 

fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até àquele dia 

os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou 

no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu 

semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele” 

(2Rs 18.3-5). 

Estes foram tempos de prosperidade para Judá. O Senhor abençoava os reis 

de Judá quando caminhavam de acordo com Ele, mas os punia quando, por 

orgulho, se voltavam contra Ele. 

Cada ciclo de punição e bênção parece ter produzido uma espiral cumulativa 

que levava para baixo a saúde espiritual da nação. Conforto pessoal 

geralmente produz negligência. O pecado, mesmo depois de ter sido 

perdoado, deixa consequências duradouras em todos aqueles em que toca. 

 

 



 
A convocação de Isaías  

como profeta 
 

 

O relato de sua convocação para profetizar é um dos mais extraordinários 

registrados no Antigo Testamento.  

Na ocasião, Isaías teve uma visão do trono de Deus, e contemplou serafins 

que proclamavam a santidade de Deus. 

Diante de tamanha glória, o profeta assumiu sua própria pecaminosidade.  

Ele se considerou impróprio para a função de profeta ao dizer:  

 

“sou um homem de lábios impuros” (Isaías 6:5).  

 

Mas um dos serafins tocou sua boca com uma brasa viva e lhe purificou. 

Depois disso, o profeta escutou a voz do Senhor que dizia:  



 

“A quem enviarei, e quem há de ir por nós?”.  

 

O profeta então respondeu:  

 

“Eis me aqui, envia-me a mim” (Isaías 6:8).  

 

Mais tarde, a convocação do profeta Ezequiel lembrou em certos aspectos 

esse episódio esplendoroso do chamamento do profeta Isaías (Ezequiel 1,2,3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://estiloadoracao.com/quem-foi-o-profeta-ezequiel/


 

A atuação de Isaías como profeta 

 

 

No primeiro capítulo de seu livro, temos a informação de que o profeta Isaías 

teve visões da parte de Deus durante os reinados dos reis de Judá:  

Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. 

O profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias (cf. Isaías 1:1; 

Miqueias 1:1).  

É bem possível que ambos estivessem familiarizados com a mensagem um 

do outro, já que o texto de Isaías 2:2-4 e Miquéias 4:1-3 são muito 

semelhantes. 

O ministério do profeta Isaías foi precedido pelo ministério do profeta 

Amós e pelo ministério do profeta Oseias; apesar de que Oséias também foi 

seu contemporâneo durante algum tempo.  

Amós e Oséias profetizaram, principalmente, sobre o Reino do Norte.  

Já Isaías e Miquéias se concentraram mais no Reino do Sul. 

Com base em seus escritos, é possível perceber que o profeta Isaías foi um 

homem culto e muito capacitado.  

https://estiloadoracao.com/reis-de-israel-e-reis-de-juda/
https://estiloadoracao.com/quem-foi-o-profeta-amos/
https://estiloadoracao.com/quem-foi-o-profeta-amos/
https://estiloadoracao.com/profeta-oseias/


Ele tinha uma habilidade analítica notável e um senso poético apurado.  

Ele é considerado por muitos como o maior escritor hebreu. 

 

  



 

A mensagem do profeta Isaías 

 

 

A mensagem do profeta Isaías mesclou repreensões e anúncios de maldições 

pela infidelidade do povo, com conforto e esperança pela restauração futura. 

Desse modo, o profeta Isaías pregou sobre a importância da fidelidade ao 

Senhor. 

Além disso, sua mensagem escrita também focava os judeus exilados, 

conclamando-os ao arrependimento e os exortando a confiarem nas 

promessas de Deus.  

Após o período de cativeiro, o Senhor abençoaria o remanescente fiel, 

trazendo restauração e bênçãos sobre as nações de uma forma nunca antes 

experimentada. 

O pecado de Israel e Judá havia chagado a um nível tão abominável, que Deus 

usou o profeta para falar acerca de várias maldições que atingiriam os hebreus 

de forma geral.  

A maior delas, é claro, foi o exílio na Babilônia. Nesse contexto, Deus 

ordenou que o profeta Isaías profetizasse para que o coração daquele povo 



rebelde fosse endurecido, seus ouvidos e olhos fechados, a fim de que o juízo 

de Deus sobre eles não fosse evitado. 

O profeta Isaías também falou sobre as bênçãos futuras que seguiriam após o 

exílio.  

Ele profetizou que um remanescente sobreviveria a esse período tão difícil, e 

retornaria à Terra Prometida. 

  



 

Pluralidade de autores 

 

 

Embora a teologia tradicional judaico-cristã defenda a existência de um único 

autor, respaldada por Eclesiástico 48:24-25, existem evidências de que o livro 

foi obra de mais de um autor, merecendo destaque o início do capítulo 40, 

onde se verifica a descontinuidade entre o Primeiro e o Segundo Isaías, pois 

ocorre uma mudança abrupta do século VIII AC para o período do Exílio na 

Babilônia (século VI AC), não se fala mais uma única vez de Isaías e 

a Assíria é substituída pela Babilônia, cujo nome é mencionado com 

frequência, assim como o nome de Ciro II, rei dos medos e persas.  

Havendo estudos que indicam que dos 66 capítulos do livro, menos de 20 

foram escritos pelo profeta do século VIII AC que viveu durante os governos 

dos reis Joatão (739–734 a.C.), Acaz (734 ou 733 - 716 a.C.) e Ezequias (716 

ou 715 - 699 ou 698 a.C.), estando tais capítulos concentrados na primeira 

parte do livro, que engloba os caps. 1 a 39, também conhecida como Proto-

Isaías ou Primeiro Isaías. 

 No entanto, alguns estudiosos têm proposto que os capítulos 36 a 39 

constituem uma transição entre as duas seções.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eclesi%C3%A1stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%ADlio_na_Babil%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%ADlio_na_Babil%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ass%C3%ADria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Babil%C3%B4nia_(regi%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciro_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Aquem%C3%AAnida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jot%C3%A3o_de_Jud%C3%A1


Portanto, para alguns críticos o Livro de Isaías é uma coletânea de profecias 

proféticas de épocas bem diferentes, cuja redação final deve ter acontecido 

por volta de 400 a.C., ou mesmo mais posteriormente.  

Segundo os mesmos, trezentos anos depois da morte de Isaías ainda se 

atualizavam suas palavras, pois mesmo as profecias da época dele foram 

relidos na perspectiva pós-exílica.  

A afirmação crítica baseia-se na pressuposição naturalista de que seria 

impossível prever com mais de 300 anos de antecedência o nome do rei (Ciro) 

que destruiria Babilônia, conforme declarado no livro de Isaías. 

Porém, para outros estudiosos, verifica-se que, antes dos séculos XX e XI 

nunca se questionou sobre a, segundo sua crença, singularidade da autoria do 

livro de Isaías.  

Por exemplo, nos rolos de Isaías, conforme encontrados próximos ao Mar 

Morto, datados do Terceiro Século AC, a parte que se refere à divisão de 

autores afirmada por críticos (que seria do capítulo 40 em diante) não 

apresenta quaisquer alterações ou indicações na coluna de que o autor 

diferisse.  

É digno de nota que, nesses escritos, a última linha do que hoje chamamos de 

capítulo 39 do livro de Isaías é sucedida, na mesma linha, pelo que hoje 

chamamos de capítulo 40.  

Foi somente na Idade Média que os rolos tornaram-se livros e posteriormente, 

foram divididos em capítulos e versículos.  

Portanto, segundo a evidência dos pergaminhos e rolos encontrados próximos 

ao Mar Morto, e para os copistas (os rolos possuem uma diferença de apenas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Babil%C3%B3nia_(cidade)


400 anos dos escritos originais), não havia pluralidade de escritores dos 

livros.  

Para os que defendem a unicidade da escrita do livro de Isaías, os copistas, se 

soubessem que havia mais de um escritor, assim declarariam e fariam uma 

clara divisão das partes do livro, assim como ocorre no que temos hoje 

compilado dos livros de Salmos e Provérbios, além de outros. 

Outro fator ainda que, para os defensores de que Isaías é o único escritor do 

livro que hoje leva o seu nome é de que, segundo a tradição judaica, em 

hipótese alguma os copistas poderiam substituir palavras ou trocar seu 

significado.  

O cuidado ao fazer as cópias era muito grande, havendo revisores para o 

trabalho. Os copistas acreditavam que, se alterassem os escritos, poderiam 

sofrer maldições divinas. Porém, é de unânime concordância que os erros 

gramaticais são de fato encontrados, porém, não de sentido. 

Hoje, não há suficientes provas para afirmar de modo veemente os dois lados 

da história, sendo que, ambos os lados, baseiam-se em teorias (de ambos os 

lados, fundamentadas na história e na ciência). Isso é ocasionado por, até o 

momento, os escritos originais não terem sido encontrados. Somente com os 

escritos originais, datados dos tempos que o livro de Isaías abrange poder-se-

ia dar um ponto final na discussão. Isso é pouco provável de acontecer, em 

vista do passar do tempo e da deterioração. Portanto, os escritos mais 

confiáveis e antigos que contemos hoje são os encontrados próximo ao Mar 

Morto. 

O horizonte de leitura do livro completo de Isaías é o da época persa e da 

comunidade judaica pós-exílica.  
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Plano da obra 

 

Selo israelense de 1968 citando o versículo 6 do Capítulo 62 de Isaías ("Coloquei 

sentinelas sobre seus muros, ó Jerusalém") escrito em hebraico e inglês 

O livro que traz o nome de Isaías pode ser dividido em três grandes partes:  
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Primeiro Isaías 

 

 

Os capítulos 1 a 39 contêm a mensagem do profeta chamado Isaías, cuja 

preocupação central é a santidade de Deus, ou seja, só Deus é absoluto.  

Em meio a grandes mudanças políticas internacionais, Isaías condena a 

aliança com as grandes potências, mostrando que a nação só será salva se 

permanecer fiel a Deus e ao seu projeto, no qual a justiça é o valor supremo.  

Assim, uma espiritualidade baseada na santidade de Deus conduz o profeta a 

uma fé política, que combate os ídolos presentes na sociedade.  

Ele fala também do Emanuel (7,14), no qual o Novo Testamento viu Jesus 

Cristo, que veio ao mundo para salvar o seu povo, mais especificamente, 

pode-se subdividir esta parte em quatro etapas cronológicas:  

 

 os capítulos 1 a 5 têm como foco a corrupção moral que a prosperidade 

tinha provocado em Judá e refletem o período até a subida de Acaz ao 

trono em 736 a.C.; 
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 no período seguinte o rei de Damasco: Rason e o rei do Reino de Israel 

Setentrional: Faceia chama o jovem Acaz a se aliar com eles contra o rei 

da Assíria: Tiglate-Pileser III, Acaz se alia à Assíria e é atacado; 

 Judá sob a tutela da Assíria, destruição do Reino de Israel 

Setentrional em 721 a.C., Ezequias sucede Acaz em 716 a.C., aliança com 

o Egito contra a Assíria; 

 revolta contra a Assíria, Senaqueribe arrasa a Palestina em 701 

a.C., Jerusalém resiste. 

 

Mesmo essa primeira parte não pode ser atribuída inteiramente ao Isaías 

histórico: os oráculos contra as nações estrangeiras (caps. 13 e 23), 

incorporam trechos posteriores, em particular os caps. 13 e 14 que são do 

tempo do Exílio na Babilônia, também são de composição posterior o 

Apocalipse de Isaías (caps 24 a 27), que não é anterior ao séc. V AC, e os 

caps 33 a 39.[8] 

 

Outra possível subdivisão destes primeiros 39 capítulos seria na forma do 

seguinte sumário:  

 cap. 1 - Introdução ao conjunto do livro; 

 caps. 2 a 12 - Profecias sobre Israel e Judá; 

 caps. 13 a 23 - Profecias sobre as nações estrangeiras; 

 caps. 24 a 27 - Apocalipse de Isaías; 
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 caps. 28 a 33 - Profecias de promessas e ameaças 

sobre Israel e Judá; (semelhante aos caps. 02 a 12); 

 caps. 34 a 35 - Outros fragmentos apocalípticos,que provavelmente 

foram escritos pelo Segundo Isaías, no tempo do Exílio na 

Babilônia;[5] 

 caps. 36 a 39 - Relatos sobre a atividade de Isaías no momento da 

campanha de Senaqueribe contra Jerusalém. 
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Contra a falsa religião 

 

 

Na época de Isaías, as pessoas frequentavam o Templo, mas para o profeta 

isso não basta, pois encher o Templo com iniquidade e solenidade é um erro 

enorme (1:10-20), isso porque as pessoas que levam ofertas para Jeová são as 

mesmas que não se importam em fazer o direito (mishpât) funcionar, que não 

fazem justiça ao desprotegido órfão e à abandonada viúva.  

Isaías, em um dos textos proféticos mais violentos contra um culto que 

funciona só para mascarar as injustiças que se cometem no dia-a-dia, pede 

aos príncipes de Sodoma e ao povo de – na verdade, de Jerusalém – para 

ouvirem a palavra do Senhor:  

10 Escutem a palavra do Senhor, chefes de Sodoma; preste atenção ao 

ensinamento do nosso Deus, ó povo de Gomorra: 

11 Que me interessa a quantidade dos seus sacrifícios? - diz o Senhor. 

Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos. Não 

gosto do sangue de bois, carneiros e cabritos. 
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12 Quando vocês vêm à minha presença e pisam meus átrios, quem 

exige algo da mão de vocês? 

13 Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim; 

luas novas, sábados, assembleias… não suporto injustiça junto com 

solenidade. (1:10-13). 

16 Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que 

vocês praticam. Parem de fazer o mal, 

17 aprendam a fazer o bem: busquem o direito, socorram o oprimido, 

façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva. (1:16-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Crítica à injustiça social 

 

 

O profeta denuncia o comportamento dos ricos e latifundiários, dos que vivem 

em grandes festas custeadas pelo trabalho dos pobres, dos que exploram o 

povo negando-lhe a justiça e dos que se fazem grandes e importantes vivendo 

em grandes banquetes (5:8-24). 

 

Ai daqueles que juntam casa com casa e emendam campo a campo, até que 

não sobre mais espaço e sejam os únicos a habitarem no meio do país. (5:8) 

 

Nesse aspecto destaca-se sua semelhança com o profeta Amós, até porque 

eles são quase contemporâneos: Amós é de 760 a.C. e Isaías inicia sua 

atividade em 740 a.C. A problemática social era a mesma para ambos, 

embora Amós fosse um camponês e Isaías um homem culto ligado à corte, 

ambos atacam os grupos dominantes da sociedade: autoridades, magistrados, 

latifundiários, políticos. 

Isaías é duro e irônico com as damas da classe alta de Jerusalém (3:16-24), 

assim como Amós o fora com as madames de Samaria em Am 4:1-3, além 

disso Isaías defende, com paixão, órfãos, viúvas, oprimidos, o povo explorado 
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e desgovernado pelos governantes, denuncia igualmente a máscara da religião 

que encobre a injustiça (1:10-20), do mesmo modo que Amós em (2:6-16), 

(4:4-5) e 5:21-27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Época de Acaz 

 

 

Nessa época ocorreu uma grande crise política e militar em Judá, provocada 

pela crescente ameaça do Império Assírio e pelos muitos erros do governo de 

Judá. Era o tempo da política expansionista do rei Tiglate-Pileser III, iniciada 

em 745 a.C., que implicava numa grave ameaça para os pequenos reinos da 

região.  

Israel Setentrional, Damasco e outros da região tornaram-se tributários da 

Assíria. Golpes de Estado em Israel, alianças contra ou a favor da Assíria 

faziam parte da política internacional da época.  

Facéia, um rei golpista, de Israel, fez uma aliança com o Damasco e ambos 

decidiram invadir Judá, derrubar Acaz e colocar um estrangeiro em seu lugar, 

para usar o reino do sul numa coalizão militar contra a Assíria, trata-se 

da Guerra Siro-efraimita, iniciada em 734 a.C. Acaz pede o auxílio da Assíria 

e Tiglate-Pileser III tomou Damasco e 3/4 de Israel, restando apenas 

a Samaria que, posteriormente (em 722 a.C.), foi tomada pelas tropas assírias 

de Salmanasar V e de Sargão II.  

Como preço pelo auxílio da Assíria, Judá perdeu sua independência, Acaz 

viu-se obrigado a reconhecer os deuses assírios como seus libertadores e a 

prestar-lhes culto, apresentar-se a Tiglate-Pileser III para prestar-lhe 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Jud%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Ass%C3%ADrio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiglate-Pileser_III
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reino_de_Israel_Setentrional&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Damasco
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fac%C3%A9ia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reino_de_Israel_Setentrional&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reino_de_Damasco&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Jud%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acaz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ass%C3%ADria
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_Siro-efraimita&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salmanasar_V
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sarg%C3%A3o_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ass%C3%ADria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Jud%C3%A1


obediência e pagar pesados tributos, o que resultou num aumento os impostos 

pagos pelo povo, aumentando as injustiças que antes já eram denunciadas por 

Isaías. Nesse contexto, a religião oficial procurava encobrir os problemas com 

grandes festas.  

 

 

Isaiah Wall (Muro de Isaías) no Parque Ralph Bunche, Nova Iorque, em 

frente à Sede da ONU. O texto é de Isaías 2:4, em inglês. 
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Esperança em Ezequias 

 

 

Alguns teólogos denominam a parte do Livro de Isaías compreendida entre o 

início do cap. 7 até o sexto vers. do cap. 12 (7:1-12:6) como Livro do 

Emanuel (7:14), estima-se que essa parte da obra foi escrita e, portanto, deve 

ser interpretada no contexto da Guerra Siro-efraimita e da consequente 

dependência da Assíria. São seis capítulos organizados pelo redator do livro 

de Isaías em torno de três temas:  

 

 os sinais, como o do menino que vai nascer (7:14-15); 

 o binômio invasão/libertação, que aparece em vários textos; 

 o significado de nomes próprios. 

 

O início do cap. 7 (7:1-17), revela a esperança do profeta em Ezequias.  

É um texto que deve ser lido considerando-se a existência de dois blocos 

distintos:  

O primeiro bloco (7:1-9), relata o encontro de Isaías com Acaz, às vésperas 

da Guerra Siro-efraimita, em 734 ou 733 a.C.  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_Siro-efraimita&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ass%C3%ADria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isa%C3%ADas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ezequias
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_Siro-efraimita&action=edit&redlink=1


Quando os reis de Damasco e de Samaria planejam invadir Judá para depor 

Acaz e no seu lugar colocar um rei não-davídico - o filho de Tabeel - que 

envolveria o país na coalizão contra o Império Assírio, Isaías vai ao encontro 

de Acaz, que está cuidando das defesas de Jerusalém. 

O segundo bloco (7:10-17) relata novo encontro de Isaías com Acaz, desta 

vez, talvez, no palácio, no qual o profeta oferece ao rei um sinal de que tudo 

se arranjará diante da ameaça siro-efraimita.  

Com a recusa do rei em pedir um sinal a Jeová, Isaías muda de tom e relata a 

Acaz que Jeová, por própria iniciativa, dar-lhe-á um sinal, que consiste no 

seguinte: a jovem mulher dará à luz um filho, seu nome será Emanuel (Deus-

conosco) e ele comerá coalhada e mel até que chegue ao uso da razão. 

É razoável concluir que a jovem mulher seja jovem rainha, mãe de Ezequias, 

considerando-se que Isaías falou a Acaz nos primeiros meses de 733 a.C., e 

Ezequias teria nascido no inverno de 733-732 a.C. 

Isaías volta a falar de Ezequias no início do cap. 9 (8:23b-9:6), pois este início 

de capítulo deve compreendido em conjunto com o final do cap. 8, no qual 

menciona as três regiões de Israel conquistadas entre 734 e 732 

a.C. por Tiglate-Pileser III, que são: Zabulão (caminho do mar), Neftali (o 

além-Jordão) e a Galileia (o território das nações).  

Isaías fala destas regiões para despertar a esperança:  

Jeová, que humilhou estas terras, as cobrirá de glória.  

E o povo, que vivia nas trevas e na tristeza, viverá na luz e na alegria.  
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Uma alegria enorme, que é causada pelo fim da opressão (o jugo, a canga e o 

bastão do opressor foram quebrados), pelo fim da guerra (a bota e o uniforme 

militar foram queimados) e, principalmente, pelo nascimento de um menino 

em Judá. 

Este menino é um personagem da casa real, de acordo com os quatro títulos 

que lhe são atribuídos em 9:5, títulos que parecem ser características sobre-

humanas e messiânicas, mas que podem caber bem aos reis, segundo a 

mentalidade da época: a sabedoria do rei na administração (Conselheiro), sua 

capacidade militar (Deus-forte), zelo pela prosperidade do povo (Pai), 

preocupação com a felicidade do povo (Príncipe-da-paz), além disso 9:6 

esclarece que este menino é da "casa de David" e caracteriza suas ações: 

governará com direito e justiça, e, por isso, deve tratar-se de Ezequias.  

Isaías volta a referir-se a Ezequias no início do cap. 11 (11:1-9), pois o ponto 

de referência do profeta continua sendo um rei da época, descendente 

de David, que salvaria o país da catástrofe.  

O texto fala de um personagem régio (11:1), de suas qualidades (11:2), de sua 

atuação (11:3b-5), da instauração de uma nova realidade (11:6-8) para 

concluir que então haverá em Israel conhecimento de Javé. 

Este personagem esperado, fiel a Jeová, vai instaurar um reino de justiça e 

paz, onde o pobre e o oprimido serão protegidos contra a prepotência dos 

poderosos. Justiça e paz que são simbolizadas, no poema, pela convivência 

harmoniosa de animais selvagens e domésticos.  

A identificação deste personagem da família davídica é problemática.  
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Alguns acreditam que o poema trata da utopia profética de Isaías por ocasião 

da coroação de Ezequias como rei em 716 ou 715 a.C.  

Outros defendem que se Ezequias fora o objeto da esperança de Isaías de tirar 

o país da crise, como aparece em 7:1-17 e 8:23b-9:6, agora, decepcionado 

com sua política pró-egípcia que acaba provocando a invasão do 

assírio Senaqueribe, pensa em alguém que no futuro possa resgatar Israel. 

Ezequias tomou posse como rei em 716 a.C. ou 715 a.C., após a morte de seu 

pai Acaz, e aproveitou a pouca vigilância assíria para fazer uma reforma 

em Judá.  

Foi uma reforma religiosa, social e econômica, na qual defendeu os artesãos 

dos exploradores, com a criação de associações profissionais, retirou 

do Templo de Jerusalém os símbolos idolátricos e construiu um novo bairro 

em Jerusalém, para abrigar os refugiados de Israel. Entretanto, em 701 

a.C. Senaqueribe destruiu 46 cidades fortificadas de Judá e sitiou Jerusalém.  
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Segundo Isaías 

 

 

Os capítulos 40 a 55 foram escritos, segundo alguns estudiosos, por um 

profeta anônimo, comumente chamado Segundo Isaías ou Dêutero Isaías, que 

iniciou a pregação após 550 a.C., no final da época do Exílio na Babilônia, 

quando ocorriam as primeiras vitórias de Ciro II, apresentando uma 

mensagem de esperança e consolação.  

O fim do exílio, de sete semanas de anos (587AC - 538AC), é visto como um 

novo êxodo e, como no primeiro, Jeová será o condutor e a garantia dessa 

nova libertação.  

O povo de Deus convertido, mas oprimido, é denominado Servo de Jeová, ou 

o próprio Segundo Isaías segundo outra interpretação.  

O Novo Testamento, a partir de uma interpretação do judaísmo messiânico, 

atribui esse título a Jesus, o justo que sofreu e morreu para nos libertar. A 

comunidade, depois de convertida e libertada, se tornará missionária, luz para 

que as nações se voltem para o verdadeiro Deus.  

O Segundo Isaías, pode ser subdividido em duas partes:  
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 Caps. 40-48 - Queda da Babilônia, libertação por Ciro II; 

 Caps. 49-55 - Restauração de Sião, insistência no universalismo da 

salvação. 
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Servo de Deus 

 

 

O Segundo Isaías emprega a palavra servo dezenove vezes no sentido de 

Servo de Deus, em catorze casos, este servo recebe como nome próprio: 

 Israel ou Jacó, como forma de referir-se ao povo de Israel em seu conjunto.  
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Terceiro Isaías 

 

 

Os capítulos 56 a 66 são atribuídos por alguns estudiosos ao Terceiro 

Isaías ou Trito-Isaías.  

Apresentam uma coleção de profecias ue procuram estimular a comunidade 

que veio do Exílio na Babilônia e se reuniu em Jerusalém com os que estavam 

dispersos. Condena os abusos que começam de novo a parecer e mostra qual 

é o verdadeiro jejum (58,1-12) necessário para que haja novos céus e ova 

terra.[7] 

O Terceiro Isaías não é um autor único, esta parte é uma coletânea 

diversificada: o Salmo de 63:7-64:11 parece anterior ao fim do Exílio na 

Babilônia, enquanto que a profecia de 66:1-4 é contemporâneo da 

reconstrução do Templo, aproximadamente em 520 a.C., os caps. 60 a 62 

aparentam-se com o Segundo Isaías, os caps 56-59 devem datar do séc. V 

AC, os caps. 65 e 66, com exceção de 66:1-4, poderiam datar da época grega 

ou da época imediatamente posterior ao Exílio. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%ADlio_na_Babil%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Isa%C3%ADas#cite_note-pastoral-7
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%ADlio_na_Babil%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%ADlio_na_Babil%C3%B4nia


 

Isaías, o profeta messiânico 

 

 

Já na época dos pais da Igreja o profeta Isaías era conhecido como o 

“evangelista do Antigo Testamento”. Tal designação se dá pelo modo 

detalhado e completo com que ele descreveu a pessoa e obra do Messias. 

Muitos julgamentos profetizados por Isaías foram cumpridos no ministério de 

Jesus (cf. Isaías 53:4-6; 2 Coríntios 1:15; Hebreus 9:26). Além disso, o 

profeta Isaías apresentou Jesus como “o Servo” que traria justiça as nações; 

que restabeleceria a aliança; que iluminaria os gentios (no sentido de prover 

salvação a eles); que expiaria o pecado de seu povo e, finalmente, 

ressuscitaria dos mortos (Isaías 42:1-7; 49:1-7; 52:13-53:12). 

É por isso que as profecias do profeta Isaías registradas em seu livro, são as 

mais referenciadas no Novo Testamento quando o objetivo é apontar sobre 

como a pessoa de Jesus cumpre com perfeição todas as promessas do Antigo 

Testamento em relação ao Messias prometido. 

A profecia de Isaías também alcança um cumprimento ainda futuro. Ele 

profetizou acerca da restauração após o exílio falando sobre as maravilhas 



que aconteceriam, e chamou essa nova realidade de vida de “os novos céus e 

a nova terra” (Isaías 66:22; 65:17).  

Essa promessa que foi inaugurada no ministério terreno de Cristo, e que 

atravessa a História da Igreja, encontrará seu cumprimento pleno no 

maravilho retorno de nosso Senhor Jesus (2 Coríntios 4:6; 5:17; Gálatas 6:15; 

Tiago 1:18; Apocalipse 21:1-3). 

  



A morte do profeta Isaías 

 

 

Não se sabe com precisão quando e como foi a morte do profeta Isaías.  

O que se sabe é que a última menção ao seu ministério público ocorreu na 

época das campanhas de Senaqueribe, entre 701 a.C. e 686 a.C. 

Com base no relato descritivo de Isaías 37:38 sobre a morte de Senaqueribe, 

alguns estudiosos acreditam que ele ainda poderia estar vivo nessa ocasião, o 

que data o ano de 681 a.C.  

Outros, porém, sugerem que esse trecho do texto pode ter sido incluído por 

um seguidor de Isaías que resolveu documentar tal profecia que havia se 

cumprido. 

Seja como for, geralmente se assume que Isaías morreu durante o reinado do 

rei Manassés.  

Se for esse o caso, então o nome de Manassés não aparece na relação de reis 

em Isaías 1:1 porque talvez o profeta Isaías não desempenhasse mais 

nenhuma atividade pública nessa época. 

Uma antiga tradição afirma que o profeta Isaías sofreu martírio sendo serrado 

ao meio por ordem do próprio Manassés, mas não há muitas evidencias a esse 



respeito. Caso de fato tenha ocorrido isso com o profeta, então talvez 

o escritor do livro de Hebreus tenha mencionado seu martírio na galeria dos 

heróis da fé (Hebreus 11:37). 

 

 

    

  

 

 

 

A Pregação 

Depois de receber uma visão pessoal da glória do Senhor, Isaías foi enviado 

a proclamar o juízo de Deus sobre seu povo. Tristemente, Deus o avisou que 

o coração do povo seria insensível, seus ouvidos seriam endurecidos e seus 

olhos, fechados (Is 6.10). Quando o profeta perguntou: “Até quando?”, Deus 

lhe respondeu: “Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem moradores, 

e a terra seja de todo desolada” (v. 11). 

A profecia de Isaías apresenta duas partes distintas. Do capítulo 1 até ao 39, 

o enfoque está principalmente no juízo de Deus que paira sobre Judá e 

Jerusalém (e também sobre as nações vizinhas, notadamente Babilônia, cerca 

de 200 anos no futuro). Em todas essas mensagens, Isaías relembrava o povo 

de que o livramento estava disponível na mão soberana do seu Deus. A 

https://estiloadoracao.com/quem-escreveu-o-livro-de-hebreus/


primeira metade termina com um relato detalhado da oração de Ezequias para 

que Deus santificasse Seu nome, que o assírio Senaqueribe estava 

depreciando, e para que Deus desse livramento aos israelitas, destruindo o 

exército da Assíria. A despeito de ter Deus respondido a esta oração com um 

livramento miraculoso, Judá continuou a se rebelar contra Ele, trazendo com 

isso sua própria queda. 

 

Os capítulos 40 até 66 enfocam a salvação para Seu povo depois que havia 

sido punido por seu pecado contra Ele: 

“Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de 

Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua 

iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por 

todos os seus pecados” (Is 40.1-2). 

Recusando-Se a ser comparado com qualquer outro ser, o Senhor afirma Seu 

controle soberano sobre todas as nações. Ele promete levantar Seu Servo, que 

trará libertação ao Seu povo e removerá o castigo de sobre Jerusalém: 

“Pelo que agora ouve isto, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de 

vinho. Assim diz o teu Senhor, o Senhor, teu Deus, que pleiteará a causa do 

seu povo: Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice da 

minha ira; jamais dele beberás” (Is 51.21-22). 

“Pois eis que eu crio novos céus e nova terra; e não haverá lembrança das 

coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis 

perpetuamente no que eu crio; porque eis que crio para Jerusalém alegria e 

para o seu povo, regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei 



no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor” 

(Is 65.17-19). 

As advertências de Deus a Seu povo são sempre envoltas em palavras de 

esperança, e Suas promessas de libertação são geralmente controladas por 

lembretes de punição. Isaías profetizou tanto juízo quanto libertação para 

Jerusalém e para Judá sem nenhum foco sobre si mesmo (inclusive com 

poucas menções a si mesmo). O resultado é a majestosa apresentação da 

glória de Yahweh e Sua promessa de glorificar o Seu povo através do futuro 

Reinado do Servo. 

 

  



 

Descoberta confirmaria vida e 
existência do profeta Isaías 

 

Ouria Tadmo | Eilat Mazar | Fair Use 

 

Ciência confirma a Igreja - publicado em 14/05/18 

“Nós encontramos a marca de um selo do século VIII a.C. que deve ter sido 

feita pelo próprio profeta Isaías a apenas três metros de onde havíamos 

descoberto uma impressão de selo do rei Ezequias de Judá” 

O profeta Isaías é um dos maiores profetas do Antigo Testamento.  

https://pt.aleteia.org/author/ciencia-confirma-a-igreja/


O nome Isaías significa “Deus ajuda” ou “Deus é auxílio” e viveu entre 765 

a.C. e 681 a.C. 

Numa visão do trono de Deus no Templo rodeado de serafins, um anjo lhe 

purificou os lábios com brasas ardentes enquanto a voz de Deus lhe ordenava 

levar Sua mensagem ao povo. 

Em seu livro, incluído na Bíblia, Isaías é o profeta que mais fala sobre o 

Messias prometido, Nosso Senhor Jesus Cristo, descrevendo-o como “servo 

sofredor” que morreria pelos pecados da humanidade e como um príncipe 

soberano que governará com justiça. 

 

Fotocomposição: Isaias profetizou a Redenção. Detalhe de escultura de Aleijadinho. 

Em destaque o selo achado que leva seu nome inscrito 

Mas, fora desta enorme contribuição registrada na Bíblia que constata 

documentalmente sua existência, não se tinha evidências arqueológicas, 

portanto materiais, da vida do profeta. 



Mas, só até agora, comemorou Eilat Mazar, pesquisadora do Instituto de 

Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém: 

“Nós encontramos a marca de um selo do século VIII a.C. que deve ter sido 

feita pelo próprio profeta Isaías a apenas três metros de onde havíamos 

descoberto uma impressão de selo do rei Ezequias de Judá.” 

A descoberta foi anunciada por Eliat em seu artigo “Esta é a assinatura do 

profeta Isaias?” (“Is This the Prophet Isaiah’s Signature?”) publicado na 

revista Biblical Archaeology Review. 

O selo, ou mais propriamente “bula”, foi encontrado num sítio arqueológico 

em Ophel, área entre o Monte do Templo e a Cidade de Davi, usada na 

antiguidade como complexo residencial da família real em Jerusalém. 

Os arqueólogos encontraram 34 pequenas peças de argila com impressões de 

“bulas”, com os nomes de seus donos. 

 

https://members.bib-arch.org/biblical-archaeology-review/44/2/7
https://wp.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/5/2018/05/65e50-vista2bgeral2bde2bjerusal25c325a9m2bcom2bo2bcampo2barqueol25c325b3gico2bde2bophel252c2blocal2bdo2bachado.jpg


Vista geral de Jerusalém com o campo arqueológico de Ophel, local do achado. 

Os pedaços de argila tinham apenas um centímetro de diâmetro. 

Entre as peças, uma traz o nome do rei Ezequias. 

Mas o artefato mais interessante tinha a inscrição “Yesha’yah”, o nome de 

Isaías em hebraico antigo, acompanhado pelas letras “N”, “V” e “Y”, as três 

primeiras da palavra “profeta” em hebraico. 

O nome de Isaías está claro, mas há discussão sobre uma letra que faltaria 

para ter certeza da palavra “profeta”. 

Para a Dra. Mazar, o lugar exato da letra foi perdido junto com a metade 

faltante da “bula”. 

A inscrição completa deveria dizer “Pertencente a Isaías profeta”. 

A Dra. Mazar aponta casos semelhantes verificados em outras descobertas. 

E se a interpretação for correta teríamos a primeira prova material extra 

bíblica da existência do profeta e de que era reconhecido como tal durante sua 

vida, de acordo com matéria publicada pela “National Geographic”. 

  

http://www.nationalgeographic.co.uk/history-and-civilisation/2018/02/has-signature-biblical-prophet-isaiah-been-discovered


 

O capítulo 53 profetiza nossa 
Redenção pelo Messias: 

 

 

“Mas ele foi castigado por nossos crimes, e esmagado por nossas iniquidades; 

o castigo que nos salva pesou sobre ele; fomos curados graças às suas 

chagas”. (Is 53:5) 

 

Um serafim purifica os lábios de Isaías. Vitral na catedral de Bruxelas. 

Ele também profetizou que Nosso Senhor nasceria de Maria Virgem: 

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/isaias/53/
https://wp.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/5/2018/05/5b393-um2bserafim2bpurifica2bos2bl25c325a1bios2bdeisaias-2bcatedral2bde2bbruxelas.jpg


“o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um 

filho, e o chamará Deus Conosco [Emanuel]” (Is 7,14). 

No Novo Testamento há centenas de citações ou referências às suas 

predições, fato reconhecido até por não católicos: 

“O Livro de Isaías contém muitas referências diretas e indiretas ao Messias, 

chamando-O de: 

 ‘Renovo do Senhor’” (Is 4.2),  

 “rebento do tronco de Jessé” (Is 11.1),  

 “meu servo [de Deus]” (Is 42.1), e;  

 “o meu escolhido [de Deus], em quem a minha alma se compraz” (Is 

42.1). 

“A Palavra declara que Ele é o herdeiro por direito ao trono de Davi (Is 9.7; 

cf. Lc 1.32-33) e diz que Ele autenticará Seu papel como Messias ao curar os 

cegos, os surdos e os aleijados (Is 29.18; Is 35.5-6; cf. Mt 11.3-5; Lc 7.22).  

“Ele também estabelecerá a Nova Aliança (Is 55.3-4; cf. Lc 22.20) e um dia 

estabelecerá um Reino Messiânico sobre o qual reinará e no qual será adorado 

(Is 9.7; Is 66.22-23; cf. Lc 1.32-33; Lc 22.18,29-30; Jo 18.36)”.  

(apud “O Evangelho Segundo Isaías”) 

 

 

 

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/isaias/7/
http://www.chamada.com.br/mensagens/evangelho_segundo_isaias.html


 

O selo, ou bula, com o nome do profeta Isaías, desenterrado em Ophel. 

O Antigo Testamento conta episódios em que Ezequias procurou Isaías, 

indicando que o profeta lhe era bastante próximo e que seria um dos principais 

conselheiros reais. 

“Se for o caso de a peça ser realmente do profeta Isaías, então não seria 

surpresa encontrá-la perto de uma pertencente ao rei Ezequias dada à relação 

simbiótica entre o profeta Isaías e o rei Ezequias descrita na Bíblia”, 

acrescentou Mazar. 

A Bíblia é o maior testemunho escrito da Antiguidade. Ela contém a palavra 

revelada e a ela devemos um assentimento de Fé, inclusive do ponto de vista 

histórico. 

A veracidade inclusive histórica da Bíblia foi confirmada – e continua sendo-

o – em inúmeras descobertas de valor científico que confortam às 

inteligências e corações de boa-fé que possam ter dúvidas a respeito. 

https://wp.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/5/2018/05/885f9-o2bselo252c2bou2bbula252c2bcom2bo2bnome2bdo2bprofeta2bisaias252c2bdesenterrado2bem2bophel.jpg


 


