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A MARAVILHOSA SALVAÇÃO DIVINA 

Isaías 66:1-24 
Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves 

Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série ATRAVÉS 
DA BÍBLIA, somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente. 
Declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com 
você mais um trecho das Escrituras Sagradas, especificamente o capítulo 65 da 
profecia de Isaias, o penúltimo capítulo deste livro tão rico.  

Nos sentimos privilegiados, pois daqui a dois programas já 
estudaremos os aspectos introdutórios das cartas de Paulo aos tessalonicenses 
e encorajo-o a se programar para esse novo estudo. Será muito edificante. Mas, 
nos alegramos também quando recebemos as correspondências de vocês que já 
se tornaram nossos amigos, principalmente quando vocês compartilham 
conosco as suas experiências com Deus através do programa.  

Por isso, incentivamos a você que é nosso ouvinte assíduo a 
escrever dando-nos suas impressões sobre o programa e compartilhando como 
Deus tem falado ao seu coração. 

(...)  

Vamos orar? Pai de amor, somos gratos pela oportunidade 
que tu nos dás de abrirmos a sua palavra e juntos ouvirmos 
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a sua voz. Senhor desejamos e necessitamos da iluminação 
do teu Espírito para podermos compreender a Tua Palavra 
e capacitados por ele mesmo cumprirmos os teus 
mandamentos. Pai querido, obrigado porque tu nos ouves. 
Obrigado porque através de Jesus, respondes as nossas 
orações. Atenda, Senhor, conforme o teu querer o desejo e 
a necessidade de todos que estão, agora, em comunhão 
contigo e permita que eles se firmem ainda mais no Senhor. 
Pai, sabendo da tua bondade e amor, oramos em nome de 
Jesus, Amém. 

Querido amigo, hoje temos diante de nós a responsabilidade de 
estudarmos o penúltimo capítulo do livro das profecias de Isaías. Vamos estudar 
Isaías 65.1-25. Como veremos este é um capítulo muito importante para o final 
deste livro, pois, nos traz colocações das mais esperançosas para todos os que 
têm confiança e fé nos eternos planos de Deus. 

Vamos, entretanto, iniciar as nossas reflexões neste capítulo, 
recordando alguns fatos importantes sobre Isaías. É importante recordarmos a 
data da vida e do ministério de Isaías, pois ele foi o profeta que falou ao povo 
de Judá durante os reinados de Uzias, Jotão, Ezequias e Acaz, conforme vimos 
em: 1:1. 

Isaías profetizou durante um período de aproximadamente 60 
anos, de 740-680 a. C., um tempo de muitas mudanças políticas não só dentro 
do contexto político interno do povo de Deus como no cenário externo, com o 
final do período do domínio assírio e o início do controle babilônico sobre o 
mundo de então. O profeta Isaías pode ser descrito como alguém que possuía 
um caráter singular.  

Era homem leal a Deus, apesar de ser chamado para ministrar e 
viver em meio a uma nação rebelde que não ouviria a sua mensagem. Era 
alguém cheio de ousadia no serviço de Deus, cheio de patriotismo, ternura, 
ampla compaixão, até com outras nações e nacionalidades; mas ao mesmo 
tempo sentia grande indignação, revolta violenta contra a hipocrisia e a 
irreverência do povo para com Deus.  

O livro foi escrito nesse contexto. Era um tempo de muito 
pecado, de rebelião, de desonestidade, de pobreza e riqueza uma ao lado da 
outra, numa total falta de cuidado e compaixão com os carentes e, além disso, 
era um tempo de uma mistura religiosa (adoração a Baal e Jeová).  

O reino do norte, Israel caiu nas mãos dos assírios durante o seu 
ministério, em 722 aC., e ele estava empenhado em trazer consciência para o 
povo de Judá, o reino do sul, na expectativa de que se os judeus se 
arrependessem pudessem tirar de sobre si a ameaça do exílio babilônico. Mas 
como percebemos no estudo que fizemos até agora, isso não aconteceu. Judá 
não se arrependeu e assim Deus não teve alternativa senão usar a Babilônia 
para discipliná-los durante setenta anos. Isaías participou ativamente desse 
período falando aos reis e falando ao povo. 
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Como vimos, na primeira parte do livro as palavras foram de 
julgamento, juízo e condenação; tanto contra Judá como contra as outras 
nações próximas. Na segunda parte, do capítulo 40 ao 55 encontramos a 
descrição do período que denominamos de Redenção, quando as palavras 
proféticas inspiraram esperança e ânimo ao povo que iria para o exílio passar 
pela dura disciplina do Senhor.  

Mas, como temos estudado, nesses últimos capítulos, do capítulo 
56 até o final do livro Isaías foi usado por Deus para trazer palavras de 
Restauração. A mensagem do profeta foi uma mensagem encorajadora, porém 
era uma mensagem inacreditável. O povo que estaria sofrendo as durezas e as 
dificuldades do exílio seria restaurado, porque Deus era um Deus de perdão e 
profunda misericórdia.  

A restauração do povo de Deus à sua terra natal, à terra da 
promessa seria uma obra maravilhosa de Deus. Diante das outras nações, diante 
do seu próprio povo Deus provaria o seu amor e a sua graça maravilhosa. Mas, 
além disso, demonstrando o seu grande e precioso plano amoroso para com 
todos os seres humanos, nesses capítulos finais Deus, através do profeta, 
mostrou que também incluiria os gentios nessa ação maravilhosa de formar um 
remanescente daqueles que criam nele, que esperavam nele e que nele 
depositavam a sua esperança.  

Essa era, de fato, uma grande e surpreendente notícia, pelo 
menos para alguns judeus que entendiam que só eles eram os herdeiros das 
bênçãos divinas. 

Neste capítulo então, temos que destacar essa maneira 
misericordiosa, bondosa, amorosa, graciosa e surpreendente de Deus agir. 
Porque Deus é amor e perdoador, podemos entender que nesse capítulo temos 
um assunto especial a destacar. O título que sugiro para tratarmos desse 
assunto é colocado através dessa pequena, porém profunda expressão: 

O ÁPICE DA RESTAURAÇÃO DO SENHOR 

Is 65.1-25 

Introdução 

Como vimos no estudo anterior, especificamente no texto de 63-
7 a 64-12 o profeta pedia a Deus que derramasse o seu justo julgamento, 
manifestando-se contra todos os que se opunham às verdades.  

E, embora, alguns estudiosos entendam que não há relação entre 
essas palavras do capítulo 65 com o texto anterior (capítulos 63 e 64) a pergunta 
que tinha surgido era bem compreensível. Como Deus poderia ficar alheio aos 
acontecimentos tão graves que ameaçavam o seu povo? Por isso, diante dessa 
aparente imobilidade divina é que o profeta orou pedindo o justo julgamento 
divino sobre todos.  
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Como temos alguns estudiosos que não veem a ligação dos dois 
textos, outros veem exatamente o contrário. Entendem que há uma relação 
entre os dois textos e nesse capítulo 65 temos de modo bem claro a resposta à 
oração do profeta. É difícil acreditar que o autor, tendo apresentado a oração 
nos capítulos 63 e 64 não colocaria logo em seguida a resposta ao seu justo 
pedido.  

Pelo que entendemos, neste capítulo 65 temos essa resposta. 
Deus começa responder mostrando ao profeta que embora Judá e os demais 
israelitas fossem seu povo escolhido eles se mantiveram rebeldes andando por 
caminhos próprios contrários à sua perfeita vontade. E Deus ainda mostra que 
enquanto essa desobediência do seu povo ocorria, ele foi encontrado por 
aqueles que o desconheciam, numa referência clara aos gentios.  

Ao responder aos gentios com a frase: Eis-me aqui, eis-me aqui 
(v.1) Deus estava mostrando que nesse início de uma nova etapa de 
relacionamento, os gentios também seriam beneficiados com a sua salvação e 
restauração. E essa mensagem que estava subentendida por todo o Antigo 
Testamento foi colocada de modo específico nos dias do Novo Testamento e, 
no dizer de Paulo isso foi feito pelo Senhor, porque ele é a nossa paz, o qual de 
ambos fez um; e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, 
a inimizade, aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de 
ordenanças, para que dos dois criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo 
a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, 
destruindo por ela a inimizade (Ef 2.14-16).  

Sim! Nessa nova etapa de relacionamento de Deus com o seu 
povo, os gentios já começavam a ser abençoados com a salvação divina, e, 
exatamente por isso podemos sintetizar esse capítulo, formulando esse 
princípio que devemos entender e aplicar em nossas vidas fazendo-nos irmãos 
de todos os que pela fé creem no Senhor Jesus Cristo. E, assim, podemos dizer 
que: SOMENTE DEUS COMO CRIADOR ONIPOTENTE TEM O PODER DE 
RESTAURAR DE MODO INIGUALÁVEL TODO SER HUMANO. 

Neste texto encontramos cinco afirmações sobre a restauração 
inigualável do Senhor: 

Em 1º lugar a restauração inigualável do Senhor é concedida 
aos que o obedecem com sinceridade. Capítulo 65, versículos 1-7. 

“O SENHOR Deus disse: “Eu estava pronto para atender o meu povo, 
mas eles não pediram a minha ajuda; estava pronto para ser achado, 
mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse: 
‘Estou aqui! Estou aqui!’ O dia inteiro eu abri os braços, pronto para 
receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, 
seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me 
provocando abertamente; eles oferecem sacrifícios em jardins 
sagrados e queimam incenso sobre altares pagãos. Eles vão aos 
cemitérios para consultar os mortos e passam as noites em lugares 
desertos para receber visões. Comem carne de porco e enchem os seus 
pratos de comida impura. Depois, dizem aos outros: ‘Parem! Não nos 
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toquem, pois somos mais santos do que vocês.’ Essa gente me faz ficar 
irado; a minha ira é como um fogo que não se apaga. Tudo o que eles 
fazem está escrito no meu livro, e não descansarei até castigá-los. Eu 
farei com que eles paguem pelos seus pecados e também pelos pecados 
dos seus antepassados. Eles queimaram incenso sobre altares pagãos, 
nos montes, e me ofenderam com esses sacrifícios. Por isso, farei com 
que eles paguem pelos seus pecados, por todos eles, um por um.” O 
SENHOR falou”. 

O que temos nesses versos é uma resposta a oração do profeta, 
mas essa resposta soa como um desabafo da parte de Deus. Ele apresentou dois 
argumentos nessa resposta: 

1) Em primeiro lugar, mesmo que o profeta tivesse orado e se 
identificado com a nação inteira, na expectativa de que todos se 
arrependessem, Deus mostrou que isso não aconteceria. Pelo contrário, Deus 
mostrou que o seu povo estava dividido. Enquanto uns estavam arrependidos, 
reconhecendo a razão do exílio e recebendo graciosamente a volta para a terra 
prometida como uma dádiva divina, havia também um bom número de judeus, 
apóstatas, que não davam mais atenção ao Senhor e aos seus mandamentos. 
Mas, por outro lado, enquanto esses desprezavam o Senhor, o próprio Deus 
percebia que havia outras pessoas, um povo diferente que o buscava, que não 
rejeitava a sua graça e pelo contrário, o buscava ansiosamente. Eram os 
gentios. E, por ser um Deus de amor e ter planejado a salvação de todo tipo de 
pessoas, ele foi ao encontro deles dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui! 

2) Em segundo lugar, Deus mostrou que parte do seu próprio 
povo, que poderia ser beneficiado por suas ações abençoadoras não o 
procurava, e, pelo contrário, andava cada vez mais distante dele sendo-lhe 
totalmente desobediente, praticando todas as proibições que a lei condenava. 
Incenso queimado sobre tijolos, sacrifícios em jardins, reuniões em lugares 
fúnebres, como sepulturas, ingestão de alimentos impuros, enfim, tudo o que 
desagradava a Deus. Essas práticas, na avaliação de Deus eram uma provocação 
e mostrava a tendência do seu povo à apostasia, a abandonar o seu Deus. Essa 
desobediência provocava o Senhor e, como um fogo e fumaça, simbolizavam a 
ira santa de Deus. 

Querido amigo, você já pensou que nós também, por vezes, 
procedemos da mesma maneira? Nós que conhecemos bem, desprezamos a Deus 
e enquanto isso, aqueles que não têm o mesmo conhecimento que temos, 
buscam a Deus e são por ele atendidos! Será que estamos atentos para esses 
fatos? 

Em 2º lugar a restauração inigualável do Senhor é concedida 
somente aos que pertencem ao remanescente fiel. Capítulo 65, versículos 8-
12: 

“O SENHOR diz: “Quando alguém encontra algumas uvas cheias de suco 
numa parreira, diz: ‘Não vamos destruí-las, pois o vinho que fizermos 
com elas será uma bênção para nós.’ Assim também, por amor dos 
meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Farei com que os 
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descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá tenham muitos 
descendentes e com que sejam donos da minha terra. O meu povo 
escolhido será dono da Terra Prometida e sempre viverá nela. E, se o 
meu povo procurar fazer a minha vontade, a planície de Sarom servirá 
de pasto para as suas ovelhas, e o seu gado pastará no vale da 
Desgraça. “Mas alguns de vocês se afastam de mim; desprezam o meu 
monte santo e fazem ofertas de comida e de vinho a Gade e a Meni, 
os deuses da sorte e do destino. Pois então o destino de vocês será 
morrer à espada; eu farei com que todos fiquem de joelhos para serem 
mortos. Pois eu os chamei, mas vocês não responderam; eu lhes falei, 
mas vocês não deram atenção. Pelo contrário, fizeram o que me 
desagrada, escolheram coisas que me aborrecem.” 

Na sequência da sua resposta, Deus afirma categoricamente 
como ele via a atitude do seu povo, diante da sua graça, da sua generosidade e 
do seu perdão. Ele confirmou que o seu povo desprezava todas as 
demonstrações do amor e do perdão divino. Como anteriormente foi usada a 
figura da videira (cap. 5.1-7; 27.2-3) para descrever o povo de Israel, a figura 
do cacho de uvas completo simboliza toda a nação do povo de Deus, tanto os 
rebeldes e idólatras como os fiéis e arrependidos.  

Mas, a grande bênção é que no verso 8 Deus se comprometeu, 
diante do amor do remanescente fiel que não destruiria a nação inteira. Deus 
preservaria o remanescente. Os verdadeiros judeus, o verdadeiro povo de Deus, 
possuiria e ocuparia a terra da Palestina, a terra da promessa. E o compromisso 
vai mais além, pois no verso 10, para aqueles que buscarem o Senhor, é 
prometida uma terra frutífera, um solo generoso que supriria a estes fiéis com 
os alimentos necessários. Porém nos versos 11 e 12 outra promessa é afirmada 
pelo Senhor.  

Àqueles, dentre o seu povo, que não lhe são sinceros, que são 
infiéis e que prestam culto a outros deuses, a Gade e Meni, deuses da sorte e 
do destino, a esses que não valorizam a graça divina, o Senhor mesmo prometeu 
que os destruirá. A eles que adoravam o deus do destino, Deus os destina à 
espada. O convite foi feito, a oportunidade foi oferecida, mas diante da recusa, 
o castigo viria de modo completo e total. Será que não temos desprezado 
também o convite da graça divina? 

Em 3º lugar a restauração inigualável do Senhor é concedida 
aos fiéis em contraste com os infiéis. Capítulo 65, versículos 13-16: 

“Portanto, o SENHOR Deus diz: “Aqueles que me servem terão comida 
e bebida, mas vocês passarão fome e sede; eles serão felizes, mas 
vocês serão humilhados; eles cantarão, cheios de alegria, mas vocês 
gemerão de tristeza, chorarão com o coração cheio de angústia. “Eu, 
o SENHOR Deus, os matarei. E os meus servos, o meu povo escolhido, 
usarão os nomes de vocês para rogar pragas. Mas nos meus servos eu 
porei um novo nome. Qualquer pessoa na Terra Prometida que pedir 
uma bênção vai pedi-la ao Deus fiel; e quem fizer uma promessa a fará 
em nome do Deus fiel.” O SENHOR diz ao seu povo: “Vocês esquecerão 
as desgraças que sofreram, e eu também não lembrarei mais delas”.  
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Nesse parágrafo, a resposta divina ao pedido do profeta ficou 
ainda mais clara. O próprio Deus traçou um contraste muito claro das 
recompensas que cada grupo vai receber diante da sua reação para com o seu 
convite gracioso. O contraste foi estabelecido: 

1) Os fiéis se alimentarão, os infiéis sofrerão fome e sede; 

2) Os fiéis serão felizes; os infiéis serão envergonhados; 

3) Os fiéis cantarão cheios de alegria nos corações; os infiéis 
lamentarão com tristeza e angústia no coração; 

4) Os fiéis são os escolhidos de Deus; os infiéis com seus nomes 
serão citados nas maldições; 

5) Os fiéis poderão pedir o cumprimento das promessas divinas; 
os infiéis não terão esse privilégio; 

6) Os fiéis poderão jurar pelo Deus verdadeiro; os infiéis juravam 
por Baal (Jr 12.16); 

7) Os fiéis terão as lembranças das aflições apagadas; os infiéis 
não terão esse privilégio (cf. Ap 21.4). 

Creio que com esses contrastes bem solidamente estabelecidos 
pelo Senhor fica inquestionável o valor de ser fiel e servir o Senhor de modo 
completo e comprometido. 

Em 4º lugar a restauração inigualável do Senhor é concedida 
de modo a surgirem novo céu e nova terra. Capítulo 65, versículos 17-19: 

“Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra; o passado será 
esquecido, e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes 
para sempre com aquilo que eu vou criar; pois vou encher de alegria 
a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu 
ficarei contente com Jerusalém, e o meu povo me encherá de alegria. 
Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro nem gritos 
de aflição”. 

Aqui temos uma descrição que certamente nos conduz os 
pensamentos para a época final da humanidade. Com base nesses versos é 
possível admitirmos que Isaías estivesse pensando no final do período do 
cativeiro babilônico, mas é possível também pensarmos que o profeta 
vislumbrava o final desse nosso tempo, desse nosso céu e nossa terra.  

Podemos pressupor que Isaías estaria antevendo uma nova 
criação de Deus a partir do nada. Porém, conforme o hebraico é bem provável 
que o sentido do verbo não é criar do nada, mas sim transformar. Sendo assim, 
o profeta estava dizendo que quando Deus trouxesse a sua salvação ao seu povo, 
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conduzindo-os de volta à Palestina, tudo ficaria completamente transformado, 
como o próprio profeta já tinha anunciado em 42.9 e 48.6.  

Ainda no verso 17 de novo se repete a afirmação de que o passado 
seria esquecido, tanto pelo povo como por Deus e no verso 18 e 19 é 
apresentado um clima e um ambiente de alegria e felicidade. Deus 
proporcionaria alegria e felicidade ao seu povo e o povo de Deus, por sua 
obediência e compromisso com Deus e seus mandamentos faria com que o 
próprio Senhor se alegrasse, tivesse prazer também com eles.  

O ambiente seria totalmente mudado. Ao invés de gritos, choros 
e aflição haveria contentamento, felicidade e profunda alegria. Ao avaliar a sua 
própria vida, você tem dado motivo para Deus se alegrar em você ou tem 
causado tristeza àquele que tem te abençoado com perdão, misericórdia e 
graça? 

Em 5º lugar a restauração inigualável do Senhor é concedida aos 
que pertencem à comunidade messiânica. Capítulo 65, versículos 20-25: 

“Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias; ninguém 
morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos cem anos será morrer 
moço, e não chegar aos cem anos será uma maldição. “Vocês 
construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão 
do seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem 
farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu 
povo viverá muitos anos, como as árvores, e todos terão o prazer de 
aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho 
dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça; pois eles e os 
seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes 
mesmo que me chamem, eu os atenderei; antes mesmo de acabarem 
de falar, eu responderei. Os lobos e os carneirinhos pastarão juntos, 
os leões comerão palha como os bois, e as cobras não atacarão mais 
ninguém. E no meu monte santo não acontecerá nada que seja mau ou 
perigoso.” O SENHOR falou”.  

Aqui temos as palavras finais dessa profecia de um novo tempo, 
de um recomeço preparado por Deus. 

Certamente lembrando as palavras que tinham sido proferidas no 
capítulo 11, versos 6 a 9, aqui nos é dada uma visão dessa nova etapa que Deus 
daria ao seu povo. Certamente como promessa para aqueles que voltariam do 
exílio eram figuras que lhes trariam mais esperança e mais ânimo para 
suportarem as dores do exílio e as dificuldades da volta à terra prometida. Em 
palavras que estimulavam aqueles que voltariam para a Palestina foram 
prometidas: 1) a alegria; 2) uma vida longa; 3) uma vida plena de segurança; 4) 
completa proteção contra os inimigos; 5) uma vida de trabalho frutífero; 6) 
resposta às orações; e, 7) um tempo em que a própria natureza dos animais 
seria modificada para viverem em paz. 

Porém, como entendem alguns estudiosos temos algumas outras 
interpretações. Alguns intérpretes (premilenistas) entendem que a descrição 
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desse tipo de vida só pode se adequar à época do milênio (Ap.20) quando Jesus 
Cristo voltar para instaurar seu reino aqui na terra. Outros ainda entendem que 
essa passagem com tais características descreve a vida eterna, que teremos no 
céu, quando estaremos em definitivo na presença de Deus. 

Diante da beleza da descrição e da grandiosidade da bênção é 
possível compreendermos a razão dessas posições, mas como afirmam Arnold & 
Beyer (2001, p.381) independente da forma como interpretamos esses 
versículos, podemos ver que Deus tem planejado um futuro maravilhoso e 
glorioso para os seus filhos, para todos os que arrependidos, depositam a sua 
confiança nele e na sua palavra (conf. 64.4, citado em 1Co 2.9). 

Você já imaginou que grande bênção poderemos usufruir sendo 
participantes dessa graça divina? 

Conclusão 

Querido amigo, você tem certeza de que participará desse novo 
período com Deus? Você é um daqueles que tem andado contrariamente à 
vontade de Deus? Ou você, arrependido e confiante em Deus já depositou a sua 
vida nas mãos do Senhor? 

Espero que seja essa a sua resposta! 

Que o Senhor te abençoe nessa decisão que cada um de nós deve 
tomar. 

Um grande abraço e até o próximo programa. 

 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/radio/programas/atraves-
da-biblia/ 


