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CLAMOR PELO JUSTO JULGAMENTO DO SENHOR 
Isaías 63.1-64.12 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves 
 

Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série ATRAVÉS 
DA BÍBLIA. Você sabe que este programa tem por objetivo estudar a Palavra de 
Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos, no propósito de 
proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós.  

Querido amigo, você sabe que não existe no mundo um livro que 
possa se comparar à Bíblia. O Deus santo que ainda fala usou homens santos, 
isto é separados, para registrar a Sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus 
tinha a nos dizer, Ele disse por meio da Bíblia, por isso é importante estudá-la 
e nela meditarmos e assim constatamos o seu valor inestimável. Por falar em 
estudar a Bíblia, quero que você se prepare para os estudos em Tessalonicenses. 
Serão 20 programas. Vai valer a pena! 

(...)  

Vamos orar? "Pai celestial, abençoa-nos nesta hora de 
estudo e meditação da Sua Palavra. Recebe o louvor e a 
adoração dessa tua filha lá do Maranhão e de todos nós 
que nesse momento estamos em tua presença. Senhor 
também te pedimos que nos dês a iluminação e a 
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capacitação para te obedecermos pelo teu Santo Espírito. 
Pai querido, mesmo sem merecermos te pedimos essas 
bênçãos em nome de Jesus. Amém". 
 

Querido amigo, hoje temos como alvo, nesse antepenúltimo 
programa estudarmos os capítulos 63 e 64 deste livro de profecias de Isaias, e 
neles encontramos um tema sobre o qual necessitamos refletir. 

Vamos considerar e estudar sobre o justo julgamento do Senhor. 
E, é no capítulo 64.8 que encontramos um texto bem conhecido por muitos de 
nós, onde lemos: Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai; nós somos o barro, e 
tu o nosso oleiro; e todos nós obra das tuas mãos. Assim, sendo que todos 
seremos julgados pelo justo julgamento do Senhor é bom lembrarmos dessa 
condição de barros diante do único e verdadeiro oleiro. Na definição de Isaías, 
somos barro nas mãos do Senhor. E, temos algumas lições que podem ser 
extraídas dessa bela metáfora: 

1. O barro não tem valor. Destituído de importância, o barro não 
é objeto de disputas. Não há guerras entre as nações por causa do barro. Por 
causa do petróleo, sim. Por causa do ouro, sim. Mas por causa do barro? 
Certamente não! Porque o barro não é raridade, é algo comum. Eu e você somos 
elementos, materiais comuns diante de Deus. 

2. O barro é frágil. Diferente do ferro ou do bronze, o barro se 
espatifa à-toa. Facilmente os nossos projetos se desmoronam. Basta pequena 
pressão da vida para que os nossos sonhos se despedacem como a botija de 
Jeremias (Jr 19.10). Nossa fragilidade, no entanto, é a oportunidade de Deus, 
e por isso devemos nos gloriar somente em nossas fraquezas... para que o seu 
poder se aperfeiçoe na fraqueza, e assim repousará sobre nós o poder de Cristo 
(2Co 12.5, 9). Somos barro para que toda a glória seja do oleiro que faz das 
nossas vidas verdadeiras obras de arte. 

3. O barro não tem querer. E, isso ficou claro através do próprio 
Isaías, quando o Senhor questionou: ... porventura dirá o barro ao que o formou: 
Que fazes? (Is 45.9). Seria absurdo admitir um oleiro consultando o barro sobre 
a forma que este deveria receber. Deus ensinou uma poderosa e inesquecível 
lição a Jeremias, ordenando-lhe que fosse à oficina do oleiro. E Jeremias viu 
que, como o vaso, que ele fazia de barro, se estragou na mão do oleiro, tornou 
a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer (Jr 18.4). 
Ao barro não resta opção senão render-se à vontade soberana do artista que o 
manipula. Deus é soberano e nós, como barro, devemos ser maleáveis em suas 
mãos. 

O ambiente que encontramos nesses dois capítulos é o ambiente 
de oração. É a última oração registrada pelo profeta. Ele ora pedindo que Deus 
promova o seu julgamento justo e verdadeiro. Somente Deus que conhece o 
nosso interior, que consegue nos avaliar corretamente pode nos julgar sem ser 
injusto. A nossa oração, como a de Isaias é clamar pelo julgamento justo do 
Senhor. Assim como o barro não tem querer, todos nós queiramos ou não 
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enfrentaremos o justo julgamento do Senhor e é por esse julgamento que temos 
que pedir. Os homens julgam com parcialidade; nós julgamos conforme as 
nossas tendências, muitas vezes enganando-nos a nós mesmos (Jr 17.9; Tg 
1.22); mas somente Deus pode nos julgar e julgar a todos com justiça. Portanto, 
diante dessa realidade, o título apropriado para esses capítulos pode ser assim 
colocado: 

CLAMOR PELO JUSTO JULGAMENTO DO SENHOR 

Is 63.1-64.12 

Introdução 

Somente Deus, como criador onisciente tem o poder e direito de 
colocar todo ser humano sob o seu justo julgamento. 

Nestes capítulos encontramos cinco afirmações sobre o justo 
julgamento do Senhor. 

Em 1º lugar o justo julgamento do Senhor contra as nações É 
PEDIDO PELO FATO DE NÃO TEMEREM A DEUS. Capítulo 63, versículos 1-6: 

“Quem é este que vem da cidade de Bosra, a capital de Edom? Quem é 
este, vestido de roupas vermelhas, luxuosas, que vem marchando forte 
e poderoso?” “Sou eu — diz o SENHOR — que anuncio a vitória, que sou 
poderoso para salvar.” “Mas por que é que a tua roupa está vermelha? 
Por que é que parece a roupa de quem pisa uvas para fazer vinho?” O 
SENHOR responde: “Eu pisei as nações como quem pisa uvas no tanque, 
e não havia ninguém para me ajudar. Na minha ira e no meu furor, eu 
pisei e esmaguei as nações; o seu sangue manchou a minha roupa, que 
ficou tingida de vermelho. Eu havia resolvido que já era tempo de me 
vingar dos meus inimigos, que havia chegado o dia em que eu deveria 
salvar o meu povo. Olhei, mas não havia ninguém que me ajudasse, 
fiquei admirado ao ver que não havia quem me apoiasse. Então consegui 
a vitória com o meu próprio poder, e a minha ira me encheu de força. 
Na minha ira, pisei os povos; no meu furor, os esmaguei e derramei o 
seu sangue no chão.” 

Nesses versos encontramos esse ambiente de oração, de clamor e 
de pedido que mencionamos anteriormente. O que temos aqui é uma 
reafirmação do julgamento divino contra as nações pagãs e iníquas que não 
temiam a Deus e a consequente redenção do povo de Deus. É interessante 
notarmos que essas palavras são pronunciadas pelo profeta, referindo-se aos 
acontecimentos futuros como se eles já tivessem acontecido. Isso se dá pela 
convicção de que o Senhor é poderoso para fazer acontecer o que ele prometeu. 
E ele prometeu um justo julgamento para todos, inclusive para os gentios.  

Conforme o verso quatro, podemos perceber que embora Deus 
seja paciente e misericordioso, ele tem limites, ele impõe limites aos homens. 
Portanto já era o tempo do juízo divino cair sobre os pagãos idolatras e a 
salvação alcançar o remanescente do povo que se submetia ao Senhor. Quando 



 
4 

Deus age em justiça e retidão contra aqueles que lhe são rebeldes e não lhe 
adoram, esses mesmos enfrentam a ira do Senhor, que é justa, porém é 
incomparável. 

Que possamos viver corretamente, pedir a Deus e agir de tal 
maneira que nunca tenhamos que enfrentar a justa ira de Deus! 

Em 2º lugar o justo julgamento do Senhor em favor do seu povo 
É PEDIDO MEDIANTE A BONDADE DIVINA. Capítulo 63, versículos 7-14: 

“Anunciarei o amor de Deus, o SENHOR, e darei graças por tudo o que 
ele tem feito; pois o SENHOR nos abençoou ricamente, ele mostrou 
grande bondade para com o seu povo por causa da sua compaixão e do 
seu grande amor. O SENHOR disse: “Eles são o meu povo, são filhos que 
nunca me trairão.” E por isso ele os livrou de todos os seus sofrimentos. 
Quem os salvou foi ele mesmo, e não um anjo ou qualquer outro 
mensageiro. Por causa do seu amor e da sua compaixão, ele os salvou. 
E todos os dias, ano após ano, ele os pegava e carregava no colo. Mas 
eles se revoltaram contra Deus e ofenderam o seu santo Espírito. Por 
isso, Deus se tornou inimigo deles e começou a lutar contra eles. Então 
eles lembraram do passado, lembraram de Moisés, servo de Deus, e 
perguntaram: “Onde está o SENHOR, que salvou do mar o seu povo, que 
salvou o seu rebanho e Moisés, que era o pastor? Onde está aquele que 
pôs o seu Espírito em Moisés, que fez com que o seu grande poder 
estivesse sempre com ele? A fim de conquistar fama eterna, o SENHOR 
dividiu o mar na frente do seu povo e o fez passar pelas águas 
profundas. Eles passaram seguros, como cavalos selvagens que não 
tropeçam, como o gado que desce calmamente para os vales. O Espírito 
do SENHOR os estava levando para um lugar de descanso.” Foi assim, ó 
SENHOR, que guiaste o teu povo e conseguiste para ti mesmo um nome 
famoso.” 

Aqui, de modo bem claro encontramos o profeta Isaías levando ao 
céu a sua oração em favor do seu povo. É uma oração intercessora. Trata-se da 
última oração do profeta. Ele lembra na sua oração os grandes feitos divinos do 
passado em favor do seu povo. A grande libertação de Deus quando por meio 
maravilhosamente poderosos tirou o seu povo do Egito e o guiou pelo deserto 
vencendo todos os grandes perigos e obstáculos.  

Deus abriu o caminho no mar, no deserto dando demonstrações 
contínuas e claras do seu poder e do seu amor pelo seu povo. Deus fez com que 
uma coluna de nuvem cobrisse o povo durante o dia, livrando-o do calor 
estafante do sol. E durante a noite, Deus fez com que uma coluna de fogo 
seguisse o seu povo. Além disso, por meio sobrenatural, Deus providenciou para 
que o povo fosse realmente suprido de água e de carne. Grandes inimigos foram 
vencidos pelo poder do Senhor.  

Isaías lembrou todos esses fatos ao seu Deus e intercedeu pelo 
povo para que Deus o livrasse dos perigos e dos males com os quais o povo se 
defrontaria por causa dos seus pecados. E, assim como Deus salvaria e salvou o 
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seu povo, assim também nós podemos esperar a salvação do Senhor, mediante 
a nossa obediência e a nossa submissão a ele. 

Em 3º lugar o justo julgamento do Senhor em favor do seu povo 
É PEDIDO TENDO POR BASE A PATERNIDADE DIVINA. Capítulo 63, versículos 
15-19: 

“Ó Deus, olha para nós lá do céu, lá do lugar santo e glorioso onde 
moras. Onde está o teu poder e o teu cuidado por nós? Não retires de 
nós o teu amor e a tua compaixão, pois tu és o nosso Pai. Os nossos 
antepassados Abraão e Jacó não se importam conosco, não fazem caso 
de nós. Mas tu, ó SENHOR Deus, és o nosso Pai, e desde o princípio nós 
te chamamos de “O nosso Salvador”. Ó Deus, por que fazes com que nos 
desviemos dos teus caminhos e tornas o nosso coração duro, para que 
não te temamos? Volta para nós, ó Deus, pois somos os teus servos, 
somos o povo que escolheste. Por um pouco de tempo, nós, o teu povo 
santo, fomos donos do teu Templo, mas agora ele é pisado pelos nossos 
inimigos. Tu nos tratas como se nunca tivesses sido o nosso governador, 
como se nós nunca tivéssemos sido o teu povo.” 

Deus sempre tratou o seu povo como um pai cuida do seu filho. E 
baseado nesse amor paterno, baseado nessa paternidade divina o profeta se 
encoraja a pedir a Deus que se lembre desse relacionamento e que trate o povo 
de Deus como um pai misericordioso trata seus filhos, inclusive o rebelde e o 
desobediente. O clamor aqui é intenso. O pedido é claro: que Deus se volte 
para o seu povo apesar das suas mazelas, desacertos e desapontamentos. Com 
base no relacionamento anterior, que vem desde a geração do próprio povo, 
Deus sempre os tratou com profundo amor.  

Então agora, nesse momento chave da história de Judá, ao 
retornarem do exílio, a oração intercessória clamava para que Deus continuasse 
tratando do seu povo como um pai bondoso e misericordioso que ele era e ainda 
é. 

Que grande alegria podermos recorrer a Deus sabendo que nós 
somos mais do que meras obras de suas mãos. Nós somos filhos de Deus! Você 
também tem essa convicção? 

Em 4º lugar o justo julgamento do Senhor em favor do seu povo 
É PEDIDO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DO PECADO DO POVO. Capítulo 64, 
versículos 1-7: 

“Como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as 
montanhas tremerem diante de ti! Elas seriam como a água que ferve 
em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama 
e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizeste coisas maravilhosas, 
que nós nem esperávamos, tu desceste do céu, e as montanhas 
tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro deus 
além de ti, de um deus que faz coisas assim em favor dos que confiam 
nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que 
lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado 
conosco, mas nós continuamos a pecar; só seremos salvos se andarmos 
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nos caminhos antigos. Todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas 
boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas; e os nossos 
pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Não há mais 
ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos 
nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste.” 

O profeta aqui, ora com grande agonia. Ele desejava até que o céu 
fosse fendido, fosse aberto e Deus descesse para abençoar e redimir o seu povo. 
O profeta estava desejando uma manifestação de Deus. 

Na sua oração, Isaías representou o povo de Deus diante de Deus. 
A sua oração aqui é por libertação. 

Os inimigos de Israel eram grandes e poderosos, os assírios eram 
naqueles dias a grande potência, e a Babilônia também crescia e se agigantava. 
A Assíria levou as 10 tribos do norte, o reino de Israel e a Babilônia levou para 
o cativeiro o reino de Judá. Isaías podia prever não fazendo análises ou 
hipóteses, mas, as suas previsões ele as recebia do Senhor. Assim, as 
informações sobre o futuro do seu povo foram usadas por Deus, e, ele mesmo 
despertou o profeta para interceder. 

No versículo 4 o profeta fala da grandeza de Deus, das obras tão 
grandes que se tornaram notórias por toda a parte. O nosso Deus é o Deus que 
trabalha e aciona todo o seu poder em favor do seu povo. No versículo 5 o 
profeta fala do interesse que Deus revela por aqueles que praticam a justiça, 
que praticam o que é reto, pois honra a retidão do seu povo em qualquer tempo. 
Deus sempre cuidou daqueles que se lembram dele. Ele nunca abandonou os 
que procuraram viver de acordo com os seus ensinos, de acordo com os 
ensinamentos da sua palavra. 

No versículo 6 temos um texto muito conhecido, pois tem sido 
muito citado pelos pregadores. A justiça do homem não vale nada diante de 
Deus. Há muita gente aí confiando na sua própria justiça, nos seus feitos, nas 
suas obras, como se elas tivessem algum valor diante de Deus para a salvação. 
Mas nós sabemos que não há um justo, nem sequer um, todos pecaram e 
destituídos estão da glória de Deus. O nosso estado é de rebelião, é de rebelião 
contra Deus. 

Muitos estão sendo arrebatados pela força da iniquidade, pela 
força do pecado. E se não houver arrependimento, salvação, este vento iníquo 
do pecado leva o homem, leva a mulher até o inferno. Só o sangue de Cristo é 
que pode nos limpar e nos libertar dessa terrível iniquidade, deste vento de 
perdição. 

E, no versículo 7 constatamos que o povo estava espiritualmente 
incapaz de promover qualquer despertamento espiritual. O tipo de vida 
pecaminosa, irreverente já vinha sendo vivido há muito tempo. 

Poucas esperanças restavam agora para eles. E o pior é que o rosto 
de Deus estava como que escondido do seu povo. Você já se sentiu assim? 
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Abandonado pelo próprio Deus? Examine-se para ver a razão desse sentimento 
de solidão. 

Em 5º lugar o justo julgamento do Senhor em favor do seu povo 
tem por base A SOBERANIA DIVINA COMO CRIADOR. Capítulo 64, versículos 8-
12: 

“Mas tu, ó SENHOR Deus, és o nosso Pai; nós somos o barro, tu és o 
oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Não continues tão irado, ó 
SENHOR, nem lembres para sempre os nossos pecados. Não esqueças que 
somos o teu povo. As tuas santas cidades viraram um deserto, Jerusalém 
está arrasada, o monte Sião está abandonado. O nosso belo e sagrado 
Templo, onde os nossos antepassados te louvaram, foi destruído pelo 
fogo. Tudo o que amávamos está em ruínas! Vendo tudo isso, ó SENHOR, 
não vais fazer nada? Será que vais ficar calado e nos castigar mais 
ainda?” 

Deus tinha escondido o seu rosto do seu povo. Essa era mais uma 
figura: assim como um pai que depois de exortar muito o seu filho sobre algum 
perigo deixou que o filho teimoso tivesse algum susto, mas ao ouvir o filho 
gritando por socorro, logo ele aparece e imediatamente está pronto para 
socorrê-lo, assim também o profeta sabia que podia clamar a Deus. O problema 
era muito mais grave, pois o povo nem podia clamar por Deus, visto que Deus 
havia realmente escondido o seu rosto, mas através da intercessão tudo poderia 
mudar.  

E, no versículo 8 o profeta chama novamente Deus de Pai, 
referindo-se ao fato dele ser o Criador. O detalhe que deve ser destacado é 
que, ao chamar Deus de Pai, o profeta menciona o barro e o oleiro. Nós somos 
o barro e tu o nosso oleiro e todos nós obras das tuas mãos. 

Como filhos ou como barro, temos aqueles que não sofrerão 
condenação eterna. São aqueles que são filhos espirituais, aqueles que são 
convertidos e que já nasceram de novo. É o barro maleável que pode ser 
trabalhado pelo Senhor. Esses serão salvos. Nos versos 9-11 temos uma 
descrição da situação de Jerusalém e do templo depois do cativeiro babilônico. 
Nós sabemos que o cativeiro babilônico teve lugar um a dois séculos depois de 
Isaías. E nessa linguagem profética, aquilo que iria acontecer no futuro o 
profeta registra, descreve como já tendo acontecido. O profeta descreve 
perfeitamente o futuro de Jerusalém, pois recebeu do Senhor a palavra 
profética.  

Deus revelou aos seus servos os eventos futuros com uma exatidão 
espantosa. Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo levando inclusive os 
vasos de ouro do templo de Jerusalém, vasos que foram postos no templo pagão 
da Babilônia. São esses os vasos que foram profanados depois pelo rei Belsazar 
quando foi julgado e encontrado em débito diante de Deus.  

E, baseado na misericórdia divina, no verso 12 entendemos porque 
o profeta pergunta a Deus se ele iria continuar indiferente e passivo diante das 
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calamidades tão grandes? E a resposta nós encontramos nos primeiros 2 
versículos do capítulo seguinte onde lemos: Fui buscado dos que não 
perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam; a um povo 
que não se chamava pelo meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi 
as mãos a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo os 
seus próprios pensamentos (65.1-2) 

Conclusão 

Você deseja participar dos planos divinos? 

Que o SENHOR TE ABENÇOE e até o próximo programa. 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/clamor-pelo-
justo-julgamento-do-senhor/ 


