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ABRANGÊNCIA DA RESTAURAÇÃO DIVINA 
Isaías 56.1-57.21 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves 
 
Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série ATRAVÉS 

DA BÍBLIA, eu quero saudá-lo em nome do SENHOR JESUS, NOSSO SENHOR, 
desejando que você tenha um tempo gostoso de reflexão, de meditação na 
PALAVRA DE DEUS.  

Hoje nós vamos estudar do capítulo 56 e 57, verdades muito 
especiais. Você se lembra que estamos estudando o livro de Isaías, estamos 
chegando quase no final. São 66 capítulos e vamos estudar hoje o 56 e depois o 
57, então temos nos aproximado do final desse livro e temos ainda muita coisa 
para conhecer de nosso DEUS e aí depois voltamos para o Novo Testamento 
outra vez. 

(...)  

Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua 
misericórdia e tua graça, pela maneira tão carinhosa que 
Tu nos tratas, receba o nosso louvor, a nossa adoração, 
receba a nossa vida em gratidão a tudo o que o SENHOR tem 
feito por nós. E, querido DEUS, que de fato a Tua PALAVRA 
modifique o nosso viver e que cada dia a gente possa estar 
cada vez mais semelhante ao SENHOR JESUS CRISTO. 
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Oramos pedindo isso na ação do Teu SANTO ESPÍRITO e a 
capacitação DELE para cumprirmos a Tua PALAVRA. Oramos 
em nome de JESUS, AMÉM! 

Querido amigo, hoje estamos com a tarefa de estudarmos os 
capítulos 56 e 57 do livro do profeta Isaías, e assim iniciamos a terceira e a 
última parte desse livro que temos denominado “A RESTAURAÇÃO”, que vai 
incluir o capítulo 56, que vamos estudar hoje, até o 66, concluindo assim os 
nossos estudos, os estudos dessas profecias tão marcantes.  

Ao iniciarmos essa última parte do livro, é bom relembrarmos que 
na segunda parte, que denominamos “A REDENÇÃO”, nos capítulos 40 e 55, nos 
vimos que através do seu profeta DEUS estava prometendo ao seu povo que os 
livraria do exílio; para isso, como dissemos anteriormente, DEUS mostrou a 
inutilidade dos ídolos, mostrou também as nações que não O consideravam 
como DEUS único e CRIADOR de todas as coisas, que elas seriam julgadas e 
condenadas.  

Mas, naquela porção do livro, nos foi apresentado uma figura 
muito marcante, a figura do SERVO DO SENHOR, que seria usado por DEUS para 
execução dos seus bondosos planos para com o seu povo.  

Entendemos, também, a partir dos estudos e das nossas reflexões 
que toda essa movimentação tinha como objetivo a restauração política e 
espiritual de Israel. Em toda essa parte o livro desafia os ídolos e deuses pagãos 
a revelar um plano para a história, como ele foi implementado no passado e 
como seria executado no futuro.  

Mas diante da inoperância desses ídolos que são obras das mãos 
humanas, DEUS então mostrou a abrangência do Seu plano que vinha desde a 
eternidade, se concretizava no presente e apontava para o futuro, 
demonstrando assim a sua soberania, o seu domínio, a sua onisciência, a sua 
onipotência e a sua onipresença marcante na vida do seu povo, conforme nós 
já vimos no capítulo 41, no capítulo 45, no capítulo 46 e no capítulo 48.  

Ao chegarmos, então, no capítulo 53, ainda naquela segunda 
parte, constatamos que esse SERVO DO SENHOR serviu como base para que o 
plano de redenção e restauração do povo fosse concretizado. O SERVO DO 
SENHOR entregou-se vicariamente por todos nós, possibilitando uma nova etapa 
de vida. Assim também, profeticamente, a volta de Judá, retornando do exílio, 
era uma ação executada com base na doação espontânea do SERVO DO SENHOR.  

Ao concluirmos aquela segunda parte do livro, vimos nos capítulos 
54 e 55, detalhes sobre a nossa redenção e a graça divina colocados a disposição 
de todos que crescem nas ações divinas.  

E agora nesses capítulos que foram a última parte do livro, do 
capítulo 56 até o 66, nós vamos perceber que a mensagem profética é projetada 
para aqueles que retornaram ou que iriam retornar do exílio, pois muitos 



 
3 

judeus, já envolvidos na vida babilônica, decidiram não mais voltar para 
Jerusalém.  

Então dando sequência as últimas mensagens da segunda parte, 
nesses capítulos finais encontramos palavras de encorajamento, de estímulos a 
uma vida correta e séria, para que o retorno do exílio não apenas representasse 
um retorno físico a Palestina, mas sobretudo um retorno a vida de comunhão 
com DEUS, em santidade, fidelidade e compromisso.  

Nessa nova e inacreditável etapa, os judeus descrentes seriam 
surpreendidos ainda mais, não só com o retorno, mas com o alcance do grande 
amor de DEUS. E diante desse quadro tão fantástico, de um novo recomeço, o 
melhor título que encontro para esses capítulos 56 e 57, pode ser expresso com 
a seguinte frase: A ABRANGÊNCIA DA RESTAURAÇÃO DIVINA. Eu repito, o título 
então para os capítulos 56 e 57 de Isaías é: A ABRANGÊNCIA DA RESTAURAÇÃO 
DIVINA. 

Muito bem, começava então agora uma nova fase no 
relacionamento de DEUS com o seu povo. Era importante, que nesse novo 
tempo, as obrigações e deveres devessem ser muito bem respeitadas e 
praticadas como uma demonstração da aceitação da disciplina do exílio. Nesse 
novo tempo, pressupõe-se que Judá estaria convertida e restaurada as suas 
fronteiras, porém teria que constatar que havia uma novidade no ar, aqueles 
que anteriormente tinham sido excluídos e discriminados pelas anteriores 
gerações do povo de DEUS, agora estariam desfrutando, com o próprio povo de 
DEUS, das bênçãos divinas, da graça e da direção de DEUS.  

Conforme nos demonstra CARDOSO PINTO, quando no capítulo 54 
se mostrou a necessidade de se alargar as tendas, certamente estava 
pressuposta a salvação de Iavé, que seria graciosamente estendida a todos 
quantos O buscassem; você se lembra do capítulo 55, versículo 6. E nessa 
expansão da misericórdia de DEUS os gentios se tornariam, como de fato 
ocorreu, coparticipantes das bênçãos da aliança, conforme verificaremos agora 
no capítulo 56.  

Por isso é possível percebermos que para esses capítulos, que 
assinalam essa mudança tão especial, a melhor maneira de sintetizá-los se dá 
através da seguinte sentença: SOMENTE DEUS PODE RESTAURAR COM AMPLA 
ABRANGÊNCIA TODOS OS QUE RESPEITAM SUA ALIANÇA. Eu repito, esse é 
princípio que temos então a partir dos capítulos 56 e 57, iniciando essa última 
etapa do livro de Isaías: SOMENTE DEUS PODE RESTAURAR COM AMPLA 
ABRANGÊNCIA TODOS OS QUE RESPEITAM SUA ALIANÇA. 

E nesse texto nós vamos encontrar cinco aspectos da abrangente 
restauração divina.  

O primeiro aspecto dessa abrangente restauração divina, SE VÊ 
NA ACEITAÇÃO DAQUELES QUE ANTERIORMENTE TINHAM SIDO ESCOLHIDOS. 
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Versículos 1 a 8, do capítulo 561. Nós vamos encontrar uma mensagem que 
certamente causaria estranheza aos judeus mais conservadores. Por sua 
tradição, que infelizmente não era correta, os judeus sempre entendiam que 
os gentios não fariam parte do povo de DEUS. Entendiam errado e agiam de 
modo errado. Eles foram escolhidos por DEUS exatamente para proclamar as 
maravilhas de DEUS aos outros povos, mas, infelizmente, eles não entenderam 
e não o fizeram.  

Os gentios, então, tinham o receio que ficassem sem oportunidade 
de pertencerem ao povo de DEUS. Veja só, em Deuteronômio 23, de 4 a 7, a lei 
proibia a recepção do Amonitas e dos Moabitas na congregação do povo de 
DEUS. Os Egípcios e os Edumeus também não poderiam participar da comunhão 
do povo de DEUS, conforme Deuteronômio 23, 8 e 9. Em Deuteronômio 23, 1, 
também vemos que os Eunucos foram excluídos da congregação de Israel.  

Então é muito provável que havia judeus fiéis ao SENHOR que 
foram obrigados a servir ricos e poderosos senhores pagãos enquanto se 
achavam no cativeiro e assim tiveram que se submeter contra a sua vontade a 
essa prática cruel, porém costumeira naqueles dias, portanto eles se tornaram 
eunucos. Então, certamente esses que voltariam estavam preocupados com a 
sua situação, porém a PALAVRA DO SENHOR era uma PALAVRA ABRANGENTE, 
que incluía a todos que fossem sinceros de coração. Fosse qual fosse a sua 
condição física, condição exterior, o que DEUS sempre valorizou e ainda 
valoriza hoje, é a sinceridade do nosso coração. 

De acordo com o convite da graça divina, que nós vimos no 
capítulo 55, e refletindo na prática o amor do SENHOR, Isaías mostrou-se mais 
bondoso do que a própria letra da lei, e assim, aqueles que eram excluídos, 
gentios, eunucos, poderiam ter também a expectativa de retornarem com 
alegria para a terra prometida.  

O segundo aspecto da abrangente restauração divina, SE VÊ NA 
CONVOCAÇÃO DOS QUE SÃO CEGOS E IGNORANTES. Capítulo 56, versículos 9 
a 122. Nesses versos nós temos algumas palavras simbólicas, os animais 

 
1 “Assim diz o Senhor: "Mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está 

perto, e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece 
firme, observando o sábado, para não profaná-lo, e vigiando sua mão, para não cometer nenhum mal". 
Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: "É certo que o Senhor me 
excluirá do seu povo". E que nenhum eunuco se queixe: "Não passo de uma árvore seca". Pois assim diz o 

Senhor: "Aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem 
à minha aliança, a eles darei, dentro de meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor 
do que filhos e filhas, um nome eterno, que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao 
Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem 

o sábado sem profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes 
darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar; 
pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos". Palavra do Soberano Senhor, daquele 
que reúne os exilados de Israel: "Reunirei ainda outros àqueles que já foram reunidos". Venham todos 

vocês, animais do campo; todos vocês, animais da floresta, venham comer!” Isaías 56:1-9 
2 “Venham todos vocês, animais do campo; todos vocês, animais da floresta, venham comer! As sentinelas 

de Israel estão cegas e não têm conhecimento; todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. 
Deitam-se e sonham; só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem 
entendimento; todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. "Venham", cada 

um grita, "tragam-me vinho! Bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e 
até muito melhor! " Isaías 56:9-12 
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selvagens, as bestas do campo, e as feras do bosque são referências as nações, 
e o convite é para que essas nações tratem duramente o povo de DEUS, pois os 
seus dirigentes, os seus líderes, aqueles que seriam responsáveis pelo povo, 
estavam cegos, estavam surdos, em vez de cuidarem do bem-estar do povo, 
eles passavam o tempo dormindo e tosquenejando, eles procuravam o seu bem-
estar, o seu divertimento com bebedeiras e com outras atividades contrárias as 
suas funções e responsabilidades. 

Mas, querido amigo, não é isso que nós vemos nos dias de hoje? 
Existem muitos líderes eclesiásticos, muitos obreiros que se auto intitulam com 
bonitos nomes, com bonitos títulos, mas que desejam mesmo é usufruir daquilo 
que as ovelhas oferecem, pensando que estão dando para DEUS, mas que muitas 
vezes caem nas mãos desses falsos líderes. Esses, ah, esses serão culpados 
diante do SENHOR e o povo que tem visto essas atitudes devem estar atentos 
para não serem manipulados, para não serem manobrados por esses falsos 
pastores.  

Mas, embora seja esse o quadro, há ainda uma esperança, por quê? 
Porque como DEUS é rico em perdoar, esses perversos deveriam deixar esses 
maus caminhos, capítulo 55:7, e arrependidos deveriam voltar-se para o nosso 
DEUS.  

Por isso, em terceiro lugar, um terceiro aspecto dessa 
abrangente restauração divina, SE VÊ OPORTUNIDADE DADA AOS IDÓLATRAS 
ORGULHOSOS. Capítulo 57, versículos de 1 a 103. Nesses versículos o profeta 
apresenta um contraste muito especial, enquanto as pessoas de bem morrem, 
e não são valorizadas, mas, por fim, encontram a paz, muitos outros vivem uma 
vida desafiadora, desafiando o SENHOR, desenvolvendo práticas não aprovadas 
pelo SENHOR. 

Para o profeta esse é um fato alarmante, enquanto os homens 
justos da comunidade vão perecendo, vão morrendo, os líderes religiosos não 
conseguem atinar para o significado dessa situação calamitosa. Eles não 
conseguiam considerar e entender como uma nação, voltando a terra 
prometida, poderia ser governada sem a presença desses homens sábios e justos 
em suas fileiras. O quadro, então, é marcante, pois os dirigentes oficiais do 

 
3 “O justo perece, e ninguém pondera sobre isso em seu coração; homens piedosos são tirados, e ninguém 

entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão 
na paz; acharão descanso na morte. "Mas vocês, aproximem-se, vocês, filhos de adivinhas, vocês, prole 
de adúlteros e prostitutas! De quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para quem 
mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos? Vocês ardem de 

desejo entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa; vocês sacrificam seus filhos nos vales e 
debaixo de penhascos salientes. Os ídolos entre as pedras lisas dos vales são a sua porção; são a sua parte. 
Isso mesmo! Para eles você derramou ofertas de bebidas e apresentou ofertas de cereal. Poderei eu 
contentar-me com isso? Você fez o leito numa colina alta e soberba; ali você subiu para oferecer 

sacrifícios. Atrás de suas portas e dos seus batentes você pôs os seus símbolos pagãos. Ao me abandonar, 
você descobriu seu leito, subiu nele e o deixou escancarado; fez acordo com aqueles cujas camas você 
ama, e dos quais contemplou a nudez. Você foi até Moloque com azeite de oliva e multiplicou os seus 
perfumes. Você enviou seus embaixadores a lugares distantes; você desceu ao fundo do poço! Você ficou 

exausta com todos os seus caminhos, mas não quis dizer: "Não há esperança! " Você recuperou as forças, 
e por isso não esmoreceu.” Isaías 57:1-10 
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povo, passavam a vida comendo e bebendo, dormindo e desprezando as 
admoestações dos verdadeiros mensageiros do SENHOR. 

Eles preferiam dar ouvidos aos sacerdotes que procuravam agradar 
o seu espírito de egoísmo e descompromisso para com Iavé. A maneira como o 
profeta, orientado por DEUS, os trata é muito contundente. Ele os chama de 
pecadores, mentirosos, raça de adúlteros e prostitutas.  

Nessa volta a Jerusalém, esses que adoravam os deuses pagãos, 
que adoravam os deuses da fertilidade, eles deveriam ter transformados; a 
restauração divina, querido amigo, exige uma mudança de atitude.  

Você tem adequado a sua vida à santidade do SENHOR?  

O quarto aspecto da abrangente restauração divina, SE VÊ NA 
PROMESSA DADA AOS QUE CONFIAM NO SENHOR. Isaías 57, versículos 11, 12 
e 134. O profeta agora mostra a futilidade de se abandonar o SENHOR e confiar 
nos ídolos. Era uma decisão muito delicada a ser tomada. O versículo 12, diz 
assim: 

“Eu mostrar a todos o que vocês fazem, essas ações que vocês 
acham certas, mas elas não adiantarão nada, [13] e quando 
vocês gritarem pedindo ajuda, os seus muitos deuses, os ídolos 
não os atenderão, o vento levará esses deuses para longe, um 
sopro os fará desaparecer, mas [como é bom ouvir esse mas 
em muita ocasiões na Palavra de Deus] os que confiam em mim 
morarão na terra prometida, o meu Santo Monte será deles.” 

Sim, querido amigo, talvez até de um modo irônico, o profeta 
pede que os israelitas idólatras expliquem o seu louco procedimento, essas 
adorações, essa submissão a que os idólatras se sujeitavam, era inadmissível se 
quisessem voltar, se quisessem participar desse grande evento da restauração 
tão abrangente que o SENHOR propunha. Eles deveriam reconhecer que tinham 
abandonado a DEUS e teriam que se humilhar.  

Por outro lado, para aqueles que confiavam em DEUS, esses 
poderiam ficar tranquilos, poderiam ter alegria, poderiam ter segurança, pois 
eles herdariam a terra, herdariam o SANTO MONTE DO SENHOR, e o significado 
dessa frase é muito interessante, eles poderiam ter a certeza de uma plena e 
marcante experiência de estar em comunhão e na presença de DEUS. Habitar 
no SANTO MONTE DO SENHOR é usufruir da presença e da direção de DEUS em 
nossas vidas.  

 
4 “De quem você teve tanto medo e tremor, a ponto de ser falsa comigo, não se lembrar de mim e não 

ponderar isso em seu coração? Não será por que há muito estou calado que você não me teme? Sua retidão 
e sua justiça exporei, e elas não a beneficiarão. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de 

ídolos a salve! O vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim 
o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte." Isaías 57:11-13 
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Querido amigo, você tem desfrutado dessa presença maravilhosa 
do SENHOR?  

O quinto e último aspecto da abrangente restauração divina, SE 
VIVIFICAÇÃO OFERECIDA AOS ARREPENDIDOS. Os últimos versículos desse 
texto, capítulo 57, do versículo 14 até o 21: 

“E se dirá: "Aterrem, aterrem, preparem o caminho! Tirem os 
obstáculos do caminho do meu povo". 

Pois assim diz o Alto e Sublime, que vive para sempre, e cujo nome é 
santo: "Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o 
contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do 
humilde e novo alento ao coração do contrito. 

Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque, se não, 
o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do 
homem que eu criei! 

Por causa da sua cobiça pervesa fiquei indignado e o feri; fiquei irado e 
escondi o meu rosto. Mas ele continuou extraviado, seguindo os 
caminhos que escolheu. 

Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo; eu o guiarei e tornarei a dar-
lhe consolo, 

criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz, aos de 
longe e aos de perto", diz o Senhor. "Quanto a ele, eu o curarei." 

Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas 
expelem lama e lodo. 

"Para os ímpios não há paz", diz o meu Deus.” Isaías 57:14-21 

Sim, querido amigo, num contraste marcante entre a severa 
repreensão e a condenação dos israelitas infiéis nos versos anteriores, o profeta 
agora apresenta nesses versos as promessas da graça divina, para todos os 
israelitas que se arrependessem e se voltassem para o SENHOR.  

Esta era a mesma chamada do amor compassivo do SENHOR, já 
vista no capítulo 49, versículo 3, e que ainda nós verificaremos no capítulo 62, 
versículo 10. DEUS estava preparando a sua salvação para receber aqueles que 
com espírito humilde, quebrantado, com o coração contrito o buscasse com 
sinceridade. Essa é a esperança que nós temos. Se DEUS não tratasse com 
misericórdia o seu povo, todos seriam fulminados pela sua SANTIDADE. Mas 
porque DEUS é SANTO e, ao mesmo tempo, PERDOADOR e MISERICORDIOSO, ELE 
abria a possibilidade do perdão e da misericórdia para todos que quisessem 
andar corretamente diante DELE. 

A todos ELE oferecia a sua PAZ, oferecia a quem estava perto e a 
quem estava longe, ELE oferecia cura e transformação completas. A todos os 
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que eram maus, entretanto, e não tinham o interesse em mudar, para eles, 
PALAVRA DO SENHOR: “não há paz”. A paz de DEUS, querido amigo, conforme 
disse Paulo, é para aqueles que estão justificados pelo sangue do CORDEIRO DE 
DEUS, pelo SERVO SOFREDOR.  

Você já é uma pessoa justificada? Você já tem experimentado a 
paz do SENHOR?  

Minha oração é que você possa entender que somente DEUS pode 
restaurar com ampla abrangência todos os que respeitam a SUA aliança.  

Querido amigo, que o SENHOR te abençoe, um grande abraço e 
até o próximo programa.    

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/abrangencia-da-
restauracao-divina/ 


