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AS BOAS-NOVAS DA SALVAÇÃO DIVINA 
Isaías 61.1-62.12 

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

DA BÍBLIA, é com satisfação que me dirijo a você agradecendo a sua companhia 
e convidando-o para mais um tempo de estudo com profundidade e abertura de 
mente na PALAVRA DE DEUS.  

Hoje, nós vamos estudar o capítulo 61, do livro de Isaías, e 
também o capítulo 62. Isaías 61 e também Isaías 62. Vamos perceber o que 
DEUS tem falado para nós através do seu profeta e quais são os princípios de 
nós podemos extrair para conhecermos a Sua vontade.  

Vamos tratar sobre as BOAS-NOVAS DA SALVAÇÃO que ELE nos dá, 
portanto um estudo muito especial e eu quero que você depois compartilhe ele 
com pessoas que ainda não têm o SENHOR JESUS CRISTO como seu SENHOR e 
SALVADOR; e se você, que está nos ouvindo, também ainda não tomou uma 
decisão definitiva ao lado de JESUS, meu convite é exatamente esse, que você 
se torne cristão também, que você se torne um homem e uma mulher de DEUS, 
para assim viver tempo de refrigério, de alegria, um tempo gostoso na presença 
de DEUS.  

(...)  
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Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque podemos 
nos alegrar no SENHOR e saber que o SENHOR escuta a nossa 
oração. Continua falando conosco, revela-se a nós, 
queremos ouvir a TUA voz. Que o programa de hoje seja um 
programa que possa ser compartilhado, com tantas pessoas 
que ainda não conhecem o SENHOR JESUS CRISTO. Que o 
programa de hoje possa trazer edificação para os teus 
filhos, essa é a nossa oração em nome de JESUS, AMÉM! 

Querido amigo, temos diante de nós os capítulos 61 e 62 do livro 
do profeta Isaías sobre os quais refletiremos hoje aproximando-nos da etapa 
final dos nossos estudos nessas tão importantes profecias. Nestes capítulos 
encontramos logo no seu início, nos três primeiros versos do capítulo 61 as 
palavras tão conhecidas e cantadas por todos nós, as palavras que o próprio 
Senhor Jesus usou-as para si ao iniciar o seu ministério sacrificial em nosso 
favor. 

A pergunta que se faz aqui é: quem é o orador? Quem é que 
pronuncia essa sentença sobre si mesmo? 

E a resposta a essa questão se dá em duas direções. O orador, o 
proclamador dessas palavras, é o próprio SENHOR JESUS, JESUS usou essas 
palavras para descrever-se a si mesmo e ao seu ministério (conf. Lc 4.16ss), 
muitos intérpretes entendem que é Cristo, o servo Sofredor, é o orador, que 
pronuncia essa sentença referindo-se a si mesmo.  

Porém, certamente, outros entendem que o profeta Isaías está se 
referindo a si mesmo, porque se expressou durante todo o restante do capítulo 
referindo-se a restauração nacional do povo de Deus e, que tendo por base o 
texto de 61 e também 62, que são os capítulos que vamos estudar hoje, onde 
novamente o “eu”, o sujeito ali mencionado refere-se ao próprio profeta Isaías, 
muitos entendem que essas palavras, do início do capítulo 61, são palavras 
referentes ao próprio Isaías.   

Na verdade, é, possível, entender-se que além do profeta referir-
se a si mesmo, num primeiro momento, profeticamente, e você já sabe que a 
profecia tem um cumprimento imediato e outro posterior, nós podemos 
entender que além do profeta referir-se a si mesmo, nesse primeiro momento, 
ele também se refere ao SERVO SOFREDOR, o SENHOR JESUS CRISTO, que 
consciente do seu ministério também usou essas palavras para se 
autodescrever. Mas, querido amigo, o que se destaca nessas palavras, aplicáveis 
a Isaias ou ao Senhor Jesus é a ação do Espírito Santo, que daria a esse ungido, 
ao instrumento divino a capacitação para exercer esse ministério de salvação, 
libertação e proclamação de um tempo aceitável da restauração promovida por 
Yahweh! 

Sim, a ação do Espírito Santo de Deus, sobre o seu ungido seria tal 
que, a proclamação da sua salvação seria, e, de fato foi, e, está sendo, graças 
a DEUS, essa mensagem, essa proclamação da salvação, estendida por todos os 
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dias futuros, alcançando-nos ainda hoje com a mensagem redentiva para todos 
os homens. 

Diante disso, diante dessa palavra animadora e encorajadora, a 
expressão que serve como título para esses capítulos pode ser dada da seguinte 
maneira. O título, então, para os capítulos 61 e 62 é: AS BOAS-NOVAS DA 
SALVAÇÃO DIVINA. Repito, AS BOAS-NOVAS DA SALVAÇÃO DIVINA. 

Essas boas notícias relativas à salvação divina devem ser 
entendidas como parte integral desse momento de conclusão do livro, que 
alcança os capítulos nessa terceira parte, os capítulos 56 a 66. 

Essas palavras se dirigiam ao povo que estariam voltando do exílio. 
Veja bem, depois de setenta anos de sofrimento e disciplina, longe da terra 
natal, sendo discriminados pelos seus dominadores, isto é, pelos Babilônios, 
qual era o ambiente, qual era a motivação desses queridos amigos judeus?  

Querido amigo, quanto nós percebemos a situação que eles 
viviam, eles perceberam que os Babilônios, que esses que os dominava, que os 
tinham eles, judeus, apenas como uma atração à mais, é interessante isso, os 
habitantes de Judá tinham sido uma atração a mais para os Babilônios, então o 
seu espírito estava abatido, tristes e sem expectativas, o que os habitantes de 
Judá precisavam eram  palavras de apoio e encorajamento.  

Ao se referirem ao seu próprio estado de espírito, no Salmo 137 
eles abrem o coração de uma maneira impressionante, você deve se lembrar 
dessas palavras: “Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e 
chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, 
pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos 
pediam canções e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: 
Entoai-nos alguns dos cânticos de Sião” (Sl 137.1-3). E, então, os judeus 
continuaram descrevendo as suas reações.  

Quando eles ouviam esses pedidos, de se tornarem apenas uma 
atração, eles respondiam e, consideravam para si mesmos: Como, porém, 
haveríamos de entoar o canto do Senhor, em terra estranha (Sl 137.4)? 
Depois de terem pecado, depois de terem reconhecido a justiça de Deus em 
permitir-lhes a disciplina do exílio, aí sim eles se lembraram de Jerusalém, a 
cidade querida, que certamente tinha sido esquecida e menosprezada por eles. 
Quando ouviam esses convites para serem uma atração para um povo incrédulo, 
pagão e idolatra eles pensavam: Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que 
se resseque a minha mão direita. Apegue-se a língua ao paladar, se me não 
lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria (Sl 137.5-
6). 

Querido amigo, é interessante essa característica do ser humano. 
Somente depois de sofrer a ausência de um bem é que o valorizamos e damos-
lhe o valor devido. Assim, depois desse reconhecimento, desse arrependimento, 
essas palavras proféticas, então, que nós ouvimos do profeta Isaías, nesses 
capítulos 61 e 62, soavam como música aos seus ouvidos, ainda descrentes na 



 
4 

grandiosa restauração, da grandiosa salvação que DEUS lhes concederia. Eram 
palavras inspiradoras, eram palavras de boas novas, que eles nem sequer 
imaginavam jamais ouvir. Mas, estavam sendo ditas e iriam ser cumpridas, pois 
os lábios do Senhor é que as proferiram através do profeta Isaías. 

Diante dessas boas notícias, a frase que resume esses capítulos e 
nos revelam o princípio a ser extraído desses versos é essa: SOMENTE DEUS 
ATRAVÉS DO SEU ESPÍRITO PODE CONCEDER AS BÊNÇÃOS DAS BOAS NOVAS 
DA SUA SALVAÇÃO. Repito, SOMENTE DEUS ATRAVÉS DO SEU ESPÍRITO PODE 
CONCEDER AS BÊNÇÃOS DAS BOAS NOVAS DA SUA SALVAÇÃO. 

Nestes capítulos encontramos cinco bênçãos decorrentes das boas 
novas da salvação divina: 

A primeira bênção das boas novas da salvação divina, SE VÊ NO 
MINISTÉRIO DO SERVO REALIZADO ATRAVÉS DO ESPÍRITO DE DEUS. Versículos 
61.1-3: 

“O SENHOR Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar 
boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para 
anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na 
prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o 
SENHOR salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se 
vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, 
3 para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de 
tristeza, um perfume de felicidade, em vez de lágrimas, e roupas de 
festa, em vez de luto. Eles farão o que é direito; serão como árvores 
que o SENHOR plantou para mostrar a todos a sua glória.” 

O ministério do Messias em Sião, em Jerusalém, mudaria seu triste 
estado em alegria e liberdade para a glória de Yahweh. A restauração prometida 
pelo Senhor estava fundamentada na obra do Messias ou do Servo Sofredor, mas 
estava fundamentada nessa obra ungida pelo ESPÍRITO SANTO, estava baseado 
no seu ministério de libertação e justiça, o qual restauraria a santa Cidade de 
Jerusalém. Tudo isso movido pelo ESPÍRITO SANTO.  

Aqui, o profeta apresentou o poderoso pregador da salvação, e, 
além disso, esse anunciante das boas novas de salvação, teria o ministério de 
restaurar os quebrantados de coração e proclamar libertação dos cativos e 
presos. 

Quando Jesus, lá no tempo do Novo Testamento, usou para si esses 
versos, afirmando que ele era o ungido do Senhor, ele procurou a passagem no 
rolo do profeta Isaías e citou os primeiros dois versos ao iniciar o seu ministério 
público em Nazaré (Lc 4.18-19). O ungido do Senhor traria salvação, traria 
transformação para o seu povo. Se aplicada a Isaias, essas palavras se referiam 
à sua profecia como uma mensagem de salvação e transformação. 

Mas, se aplicada ao Senhor JESUS CRISTO, de fato, essa profecia 
se aplicava aos tempos da nova aliança. Esse mensageiro foi enviado pelo 
Espírito do Senhor para proclamar um tempo novo, o ano aceitável, o ano do 
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favor ou da graça do Senhor. É interessante constatarmos que quando Jesus 
aplicou a si essas palavras, ele terminou a citação sem mencionar o dia da 
vingança do nosso Deus.  

Certamente, essa expressão significava a vingança contra os 
opressores do povo de Deus, ou a vingança contra os judeus infiéis. A palavra 
aqui significou a operação da perfeita justiça do Senhor e, nesse processo outras 
transformações estavam sendo previstas. Ao invés de choro e de pranto haveria 
óleo de alegria; manto de louvor ao invés de espírito tímido. E como 
consequência de experimentarem essa transformação, seriam chamados de 
carvalho de justiça, um forte carvalho que simbolizava uma vida de retidão e 
de justiça diante do Senhor. 

A segunda bênção das boas novas da salvação divina, SE VÊ NA 
RETOMADA DA POSIÇÃO DE SACERDÓCIO DO SENHOR. Capítulo 61, Versículos 
4-9: 

“Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido 
arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Meu povo, 
estrangeiros virão e cuidarão das suas ovelhas, das suas plantações e 
das suas parreiras.  E vocês serão conhecidos como sacerdotes do 
SENHOR, como servos do nosso Deus. As riquezas das outras nações serão 
de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna.  
A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram duas vezes mais do 
que mereciam; mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o 
dobro de riquezas e serão felizes para sempre.  O SENHOR diz: “Eu amo 
a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel, e darei ao meu povo a 
sua recompensa, e farei com ele uma aliança eterna.  Os seus 
descendentes serão famosos em todas as nações; todos os que os virem 
reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei.” 

Seguindo o pensamento expresso anteriormente, o profeta, nesses 
versos deu seguimento ao pensamento final do verso 3, que mostra que o 
objetivo final dessa restauração era a glória do Senhor.  

Mas, com essa redenção espiritual, também fisicamente o povo de 
Deus experimentaria a restauração e a prosperidade. Os lugares arruinados 
seriam reconstruídos e as cidades derrubadas seriam novamente reerguidas e o 
mais admirável seria Deus promover para os judeus a capacidade nova de 
voltarem a se constituir como um reino sacerdotal. Os judeus, agora 
disciplinados pelo amargor do exílio, e agora perdoados pelo sacrifício vicário 
do servo Sofredor, agora purificados se tornariam novamente reino sacerdotal 
em favor das outras nações.  

Assim como os levitas serviam a todo o povo de Deus como a tribo 
sacerdotal entre os hebreus, os judeus arrependidos, os crentes judeus se 
tornariam sacerdotes, ministros de Deus para as outras nações, lembrando que 
uma das funções dos sacerdotes era a de instruir, ensinar os caminhos de Deus, 
levar as pessoas ao conhecimento de Deus (conf 45.14-15; 60.14 e 66.21 com 
Ml 2.6-7).  
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Dando ênfase a eterna aliança que Deus firmou com o seu povo, 
incluindo as futuras gerações, o profeta afirma que as nações reconheceriam a 
bênção de Deus sobre a vida do seu povo. E esse é o desafio para todos nós. A 
nossa vida abençoada pelo Senhor deve ser demonstrada para as pessoas e ao 
vê-las elas devem glorificar o nosso Deus e Pai.  

É assim que os que convivem com você reagem diante das 
manifestações de Deus em sua vida? 

A terceira bênção das boas novas da salvação divina, SE VÊ NO 
ESTABELECIMENTO DA JUSTIÇA DIVINA ENTRE O POVO DE DEUS. Capítulo 61, 
versículos 10-11: 

“Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo 
que o SENHOR, nosso Deus, fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação 
e com a capa da justiça. Somos como um noivo que põe um turbante de 
festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Assim como a 
terra faz crescer as árvores, e no jardim o chão faz brotar o que foi 
semeado, também o SENHOR Deus fará com que brote a sua justiça. E 
todas as nações cantarão hinos de louvor a ele.” 

As palavras desses versos nos ajudam a perceber que a expectativa 
com a volta do povo de Deus para a terra prometida era grande e aguardada 
ansiosamente. As expressões casuais, como roupa de salvação, capa de justiça, 
turbante ou faixa ornamental na cabeça denotam um significado bem especial.  

A expectativa era de que Deus promoveria grandes transformações 
entre o seu povo e transformações tais que redundariam em festas e 
celebrações pela sua maravilhosa manifestação. Os noivos, nos dias de Isaías, 
usavam um tipo de turbante ou coroa (conf. Ct 3.11) e os sacerdotes também 
assim se vestiam (conf. Êx 28.4).  

Assim, as figuras de noivos e sacerdotes colocadas em paralelo 
eram um símbolo da alegria e da honra que haveria pela graciosa intervenção 
do Senhor em conduzir o seu povo de volta e preparar-lhe as condições para 
uma vida agradável, para usufruírem a terra que lhes dava leite e mel. O que o 
profeta estava predizendo nessas palavras era a proeminência da justiça entre 
o povo repatriado. 

Sendo que uma das constantes queixas dos profetas era a injustiça 
que havia entre o povo de Deus, quando os mais ricos e poderosos oprimiam os 
desvalidos, era visível que a prática da justiça era algo almejado e esperado 
nessa nova etapa de vida. 

Assim como o povo de Deus esperava a justiça divina sendo 
aplicada nos seus relacionamentos mútuos, assim também em nossas 
comunidades, o que se espera é que a justiça impere em nossos 
relacionamentos. 
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A quarta bênção das boas novas da salvação divina, SE VÊ NA 
MUDANÇA DE DESAMPARADO EM POVO AMADO PELO SENHOR. Capítulo 62, 
versículos 1-5: 

“Eu amo Sião e por isso não me calarei; não descansarei até que a sua 
vitória brilhe como o sol, e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. 
Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória, todos os reis ficarão 
admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o 
SENHOR lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao 
SENHOR, seu Deus. Nunca mais a chamarão de “Abandonada”, e a sua 
terra não será mais chamada de “Arrasada”. Você será chamada de 
“Minha querida”, e a sua terra, de “Minha esposa”. Pois o SENHOR está 
contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como um 
moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu se casará 
com você; assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus 
se alegrará com você.” 

Ao iniciar este capítulo, novamente temos a expressão que nos 
remete à questão de quem está falando. Era o profeta, inspirado pelo Senhor? 
Ou era o servo do Senhor que não se calaria, que não descansaria até que a 
justiça do Senhor fosse totalmente implantada entre o povo de Deus. 
Certamente, a profecia se cumpria num primeiro momento referindo-se ao 
profeta, mas futuramente ele se referia ao servo Sofredor que gastou suas 
energias e dedicou o seu ministério a mostrar o verdadeiro caminho da justiça 
e da justificação. 

A frase no verso 2 de que haveria mudança de nome indicava a 
necessidade dessa transformação. Conforme a BEV (p. 1152), nos tempos 
antigos, os nomes eram usados não apenas para identificar as pessoas; mas os 
nomes revelavam algo mais sobre os indivíduos. Os nomes revelavam suas 
características, ou a sua condição de vida. Mudar o nome era uma maneira 
típica de manifestar essa mudança de condição.  

Esse nome novo que o Senhor designaria ao seu povo estaria em 
harmonia com a sua nova vida e com o seu papel missionário entre as nações 
do mundo todo (conf. Ap 2.17; 3.12 e O povo de Deus seria novamente a esposa 
do Senhor, seria a amada do noivo; não seria mais abandonado, mas seria amado 
do Senhor.  

O povo de Deus que lhe causara tanta tristeza durante toda a sua 
jornada, agora e posteriormente lhe causaria alegria e contentamento. Sião, 
ou Jerusalém, colocada como coroa na mão do Senhor era uma descrição 
figurada da preciosidade do povo de Deus e da relação amorosa entre o povo e 
o seu Senhor, o seu Deus. 

E não é essa a relação de Deus com sua igreja hoje? Sim! Com 
certeza, e, por isso podemos nos alegrar, pois nós, eu e você participamos pela 
graça de Deus desse povo que tem um novo nome, uma nova posição. Você, de 
fato, pertence ao povo de Deus? A esse povo amado e querido do Senhor? 
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A quinta bênção das boas novas da salvação divina, se vê na 
promessa da recompensa que Deus dará ao seu povo. Capítulo 62, versículos 6-
12: 

“Nas muralhas de Jerusalém, o SENHOR colocou vigias, que não deverão 
ficar calados nem de dia nem de noite. Vocês, vigias, que fazem com 
que Deus lembre-se das suas promessas, não descansem, nem deixem 
que ele descanse até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela 
uma cidade elogiada no mundo inteiro. Com o seu forte braço direito 
levantado, o SENHOR fez ao seu povo este juramento: “Nunca mais 
deixarei que o seu trigo seja comido pelos seus inimigos, nem permitirei 
que o seu vinho, que vocês fizeram com tanto trabalho, seja bebido por 
estrangeiros. Vocês mesmos colherão o seu trigo, comerão o pão e 
louvarão a mim, o SENHOR. Vocês mesmos colherão as suas uvas e 
beberão o vinho nos pátios do meu Templo.” Moradores de Jerusalém, 
saiam da cidade e preparem o caminho para o seu povo que está 
voltando. Aplanem a estrada, tirem todas as pedras e levantem uma 
bandeira como sinal para que todos os povos saibam o que está 
acontecendo. Pelo mundo inteiro, o SENHOR anunciou esta mensagem: 
“Digam ao povo de Jerusalém que o seu Salvador está chegando. Ele 
traz consigo o povo que ele salvou.” Vocês serão chamados de “Povo 
Santo”, o “Povo que o SENHOR Salvou”. Jerusalém será chamada de 
“Aquela que Deus Ama”, “Cidade que Deus não Abandonou”.” 

É impressionante essa frase que surge logo no verso seis. A palavra 
traduzida por vigias, ou guardas, ou sentinelas é interpretada por alguns como 
anjos ou seres celestes (conf. 40.1-11), ou como apenas um símbolo de judeus 
piedosos que intercediam por Jerusalém, mas é possível interpretar-se esses 
que clamam diante do Senhor como sendo os profetas que além de advertirem 
ao povo para obedecerem à lei do Senhor, também intercediam pedindo o favor 
de Deus sobre o seu povo.  

Desde o princípio da história do povo de Deus o próprio Senhor 
tinha levantado os profetas como intercessores em favor do seu povo, conforme 
vemos nos ministérios de Moisés, Elias, Amós, Jeremias, Ezequiel e outros (conf. 
Hb 7.25). Esses intercessores traziam à memória do Senhor as suas promessas, 
assim como o oficial designado lembrava o rei dos seus compromissos. 
Lembrando das suas antigas promessas, o Senhor prometeu solenemente que o 
fruto do trabalho dos judeus, nessa nova etapa em que habitariam na terra 
prometida, não seriam mais consumidos pela opressão dos estrangeiros. O povo 
do Senhor teria sua alegria em recolher e comer os frutos do seu próprio 
trabalho. 

A paz reinaria na nação do povo de Deus e os estrangeiros não mais 
o perturbaria. No verso 10, nessa palavra sobre a construção de uma nova 
estrada temos mais um símbolo marcante. A reedificação da cidade caída de 
Jerusalém era um significado claro da salvação, da restauração que Deus faria 
com o seu povo.  
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As obras na estrada são ilustrações do retorno do povo de Deus ao 
local do culto, ao local da celebração, ao local da salvação que o Senhor 
concedeu e ainda concede aos que nele creem. 

A recompensa do Senhor, isto é, a sua restauração, a sua salvação, 
dada graciosamente ao seu povo era esse novo nome que ele lhe dava. No verso 
doze os quatro nomes: “Povo Santo”, ou “Remidos do Senhor”, ou “Cidade 
Desejada e Procurada” e “Cidade não deserta” junto com os três outros nomes 
que aparecem no verso quatro: “Cidade jamais Desolada”; “Minha Delícia” e 
“Cidade Desposada” formam um total de sete nomes que transmitem a idéia e 
a mensagem de que haveria uma grande transformação promovida pelo próprio 
Senhor. Sim! Quando Deus muda a nossa condição ele muda radicalmente. 

Você tem experimentado essa transformação radical em sua vida? 

Nesses capítulos o profeta enfatizou de modo marcante o eterno 
propósito redentivo do Senhor, de alcançar com a sua salvação todos os povos. 
Diante disso devemos estar atentos, pois temos duas implicações claras que nos 
afetam. 

1) Somos participantes desse novo povo, que aceitou o convite da 
graça divina (Is 55-56) e, assim participamos da igreja que tem esses novos 
nomes que descrevem o relacionamento divino conosco. 

2) Somos participantes desse novo povo, que tem como 
responsabilidade fazer a salvação do Senhor ser conhecida, crida e aceita por 
todas as nações e, faremos isso mediante a ação do Espírito Santo. 

Minha oração é que você valorize essa posição que temos em Jesus 
Cristo! 

Que o Senhor te abençoe, um abraço e até o próximo programa. 

 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

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


