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A GRANDIOSIDADE DE DEUS 
Isaías 40:1-31 

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 Cristo, desejando que 
este tempo juntos possa servir para sua edificação e para outros que porventura 
estiverem ouvindo os comentários sobre a Bíblia. Você sabe que nós temos 
estudado, nestes dias, o livro do profeta Isaías e hoje vamos entrar numa parte 
do livro que é muito especial, o Capítulo 40. Então hoje o texto é sobre a 
GRANDIOSIDADE DE DEUS, Isaías 40, versículos de 1 até o 31. 

(...)  

Vamos orar? Pai querido muito obrigado pela tua 
misericórdia e graça, pedimos a tua direção e iluminação 
do teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for 
comentado sirva para edificação e muitos irmãos e muitos 
amigos. Pedimos, Senhor, a tua benção para a vida familiar, 
ministerial e social de cada um dos nossos ouvintes. Assim 
nós oramos dependendo do Senhor e fazemos isto em nome 
de Jesus, AMÉM! 

Querido amigo, hoje iniciamos mais uma parte do estudo do 
profeta Isaías. Vamos estudar o capítulo 40, versículos 1 até o 31, e este 
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capítulo nos leva ao início de uma terceira parte no estudo das profecias de 
Isaías; é a partir deste capítulo 40 que chegamos à parte final do livro. Mas, ao 
chegarmos a esta divisão, é importante mencionarmos que muitos estudiosos, 
muitos comentaristas que se aprofundaram no estudo destas profecias, muitos 
deles tem uma posição bem firmada com relação a autoria destes capítulos 40 
a 66.  

Alguns destes estudiosos têm entendido que a autoria destes 
capítulos não é a do mesmo autor dos capítulos iniciais, isto é, dos capítulos 1 
até o 39. Alguns chamam o autor dos capítulos iniciais de Isaías de “ISAÍAS DE 
JERUSALÉM” e chama o autor destes capítulos finais, no seu entender, de 40 a 
66, de “DEUTERO ISAÍAS”, isto é, “O SEGUNDO ISAÍAS”.  

E eles tem esta posição porque se firmam em quatro argumentos 
que eles levantam contra a autoria única do livro: o primeiro argumento é 
relativo ao período do tempo do livro, porque no livro temos referências a 
eventos que ocorreriam 150 a 170 anos após a profecia de Isaías; o segundo 
argumento é a diferença de assuntos entre os capítulos 1 a 39 e 40 a 66, porque 
na primeira parte as palavras são mais condenatórias enquanto que na segunda 
parte a mensagem é de consolo e projetam um fim glorioso para o povo de 
Deus; um terceiro argumento que eles levantam para que tenhamos mais um 
autor neste livro, são as diferenças de estilo porque nas duas partes se 
encontram estilos diferentes; na primeira parte é um estilo mais ríspido de 
condenação e na segunda parte é um estilo mais brando de consolação. 

E em quarto lugar, um outro argumento é a menção do rei da 
Pérsia Ciro, que na época da profecia de Isaías nem era nascido. 

Mas, embora tenhamos estes argumentos, interessantes e 
importantes, contrários a integridade do livro, em relação a sua autoria, nós 
podemos aceitar a posição de autoria única, por quê? Porque cada um destes 
argumentos pode ser respondido. Em relação ao tempo, de 150 a 170 anos a 
frente, nós aceitamos que Deus conhece todas as coisas, e Ele então deu ao 
profeta estas palavras de profecia, demonstrando o Seu plano soberano sobre 
a vida de Seu povo.  

Acontecimentos que aconteceriam quase que dois séculos depois, 
mas Deus revelou isso ao profeta Isaías; em relação a diferença de assuntos, 
isso é obvio, é lógico, percebemos uma mudança de temas, pois as palavras de 
condenação tanto para o povo de Deus como para as outras nações, demonstram 
o juízo divino que não deixa a nossa iniquidade passar despercebida, mas ao 
mesmo tempo como Deus cuida do seu povo, e de todos os que o temem, a 
partir do capítulo 40 nós temos o quê? Palavras de encorajamento, palavras de 
esperança, para aqueles que buscam a Deus.  

Em terceiro lugar, rebatendo a argumentação dessa mudança de 
estilo, é claro entendermos que, dependendo do assunto, do tema tratado, o 
estilo, o vocabulário, devem ser diferentes mesmo; capacidade para essa 
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mudança, Isaías possuía de sobejo, pois ele era um homem letrado que convivia 
normalmente na corte judaica.  

E, finalmente, com relação a citação de Ciro, não temos que ter 
qualquer dificuldade de aceitar este detalhe, e é um detalhe importante na 
profecia, pois mais uma vez declaramos que Deus, que inspirou Isaías para fazer 
estes registros, Deus conhece a história futura de cada um de nós, e Ele sabia 
que Ciro seria aquele imperador que assinaria o decreto permitindo a volta dos 
judeus para Judá e Jerusalém para reconstrução do templo. Quando cremos em 
um Deus sobrenatural, podemos crer que ele se revelou a nós através de 
profecias, pois ele conhece e é soberano sobre o futuro; enquanto nós somos 
limitados ao presente, para o nosso grandioso e maravilhoso Deus o futuro é 
algo totalmente conhecível.  

Então quando consideramos este capítulo inicial, desta última 
parte do livro de Isaías, como um todo; quando nós consideramos o restante do 
livro, é possível percebemos que este capítulo ele pode ser considerado uma 
introdução para o restante desta parte final do livro. Isaías, aqui, anuncia a 
glória futura de Deus e do seu povo.  

Podemos, então, dar como título a este capítulo a seguinte frase: 
A GRANDIOSIDADE DE DEUS. Eu repito, A GRANDIOSIDADE DE DEUS. E o texto 
então, que vamos considerar, é Isaías 40, de 1 ao 31. 

Querido amigo, nós temos que entender que neste capítulo nós 
temos, num certo sentido, um prólogo, uma introdução como nós tínhamos 
mencionado anteriormente; uma introdução para o restante do livro; o que o 
profeta está mostrando aqui é que Deus consolaria o seu povo e cuidaria do seu 
povo, como um pastor que cuida de suas ovelhas com desvelo. 

Em todo o capítulo 40 o profeta, o Senhor mesmo está através do 
profeta, respondendo, talvez, a uma pergunta que alguns céticos, que alguns 
descrentes, faziam na época e ainda fazem hoje: SERÁ QUE DEUS TEM PODER 
PARA FAZER TUDO ISSO MESMO QUE ELE DISSE QUE FARIA? SERÁ QUE DEUS 
É CAPAZ DE FAZER TUDO O QUE ELE DIZ? 

Querido amigo, o Senhor marcou os céus com as suas mãos, o 
Senhor os estendeu como uma cortina, Deus levantou governantes, e a outros 
tantos os reduziu a pó; Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, que chama as 
estrelas pelos seus próprios nomes; ora, a luz dessa sua majestade, como é que 
o povo de Deus poderia imaginar que Deus se esqueceria deles, que Deus se 
esqueceria das suas promessas? Certamente Deus iria cumprir os seus 
propósitos, para que eles tivessem as suas forças renovadas, para enfrentar uma 
nova etapa na sua vida.  

As palavras de Isaías, então, nos oferecem, ofereciam aos judeus, 
e oferecem a nós, nos dias de hoje, um conforto e uma segurança quando 
enfrentamos momentos difíceis; por isto então podemos dizer que, 
sinteticamente, que resumidamente, podemos extrair o seguinte princípio 
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deste capítulo 40. E se você tiver esta oportunidade, por gentileza, anote esta 
frase que é o princípio que podemos aplicar em nossas vidas: SOMENTE 
AQUELES QUE ESPERAM NO SENHOR, TEM A BÊNÇÃO DE EXPERIMENTAR A 
SUA GRANDIOSIDADE.  Eu repito, SOMENTE AQUELES QUE ESPERAM NO 
SENHOR, TEM A BÊNÇÃO DE EXPERIMENTAR A SUA GRANDIOSIDADE.  

E, neste texto, nós vamos encontrar cinco evidências da 
grandiosidade de Deus.  

Em primeiro lugar, a GRADIOSIDADE DE DEUS SE EVIDENCIA NO 
CONSOLO QUE ELE DÁ AO SEU POVO. Capítulo 40, versículos do 1 ao 5. Assim 
diz a Palavra do Senhor: “Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de 
vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho 
que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, e recebeu da mão do Senhor 
em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: "No deserto preparem 
o caminho para o Senhor; façam no deserto um caminho reto para o nosso 
Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão 
aplanados; os terrenos acidentados se tornarão planos; as escarpas, serão 
niveladas. A glória do Senhor será revelada, e, juntos, todos a verão. Pois 
é o Senhor quem fala". 

Querido amigo, este início do Capítulo 40 é realmente sugestivo, 
e esta frase inicial, “Consolem, consolem o meu povo”, esta repetição tem 
como finalidade realçar este duplo imperativo; realça o poder do Senhor em 
mudar a situação; e esta conclamação para que o povo de Deus seja consolado, 
seja revigorado, essa é uma conclamação para se olhar para Deus porque Ele 
tem realmente grande poder.  

“Encorajem meu povo” é uma expressão que vai animar o povo, a 
despeito da invasão da Assíria, a despeito do exílio da Babilônia, “Encorajem o 
meu povo” diz o Senhor, porque um dia eu virei para consolá-los. Na verdade, 
o profeta está dizendo que o povo pagará por sua iniquidade, ao suportar o 
castigo do cativeiro, eles pagaram, talvez até dobrado, castigo pleno ou 
suficiente, para expiá-los do pecado da idolatria e dos pecados e abandono ao 
Senhor.  

Portanto, há uma palavra de encorajamento, uma palavra de 
esperança, e você sabe que estas palavras são usadas para o último profeta da 
antiga aliança, JOÃO BATISTA, que era o precursor, o preparador do caminho 
do Senhor JESUS, o MESSIAS prometido. A glória do Senhor será revelada, e 
juntos todos a verão, pois é o SENHOR quem fala.  

Sim, querido amigo, quando o Senhor decide nós podemos ver a 
grandiosidade dEle, evidenciando-se no consolo que ele concede a cada um de 
nós, porque nós somos o seu povo. 

Em segundo lugar, a GRANDIOSIDADE DE DEUS SE EVIDENCIA NA 
SUA SOBERANIA NA CRIAÇÃO. Versículos do 6 ao 11: “Uma voz ordena: 
"Clame". E eu pergunto: "O que clamarei? " ... A relva murcha e cai a sua flor, 
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quando o vento do Senhor sopra sobre eles; o povo não passa de relva. A 
relva murcha, e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece 
para sempre." Você, que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. 
Você, que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, 
erga-a, não tenha medo; diga às cidades de Judá: "Aqui está o seu Deus! " 
O Soberano Senhor vem com poder! Com seu braço forte ele governa. A sua 
recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor ele 
cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo; 
conduz com cuidado as ovelhas que amamentas suas crias.” 

Querido amigo, essa figura de consolo, essa figura de controle de 
Deus sobre a criação, e essa figura do bom pastor, você, certamente, deve se 
lembrar como a figura que o próprio Senhor JESUS CRISTO usa lá no tempo do 
Novo Testamento, 700 anos após esta palavra de profecia do profeta Isaías.  

“EU SOU O BOM PASTOR, O BOM PASTOR DÁ A SUA VIDA PELAS 
OVELHAS” (João 10:11), o bom pastor deixa as 99 ovelhas presas no curral, e 
sai atrás daquela que se desgarrou. O bom pastor é o SENHOR JESUS CRISTO, 
que deu a sua vida por nós. A grande pergunta que nós devemos fazer é se nós 
temos confiado nesta grandiosidade de Deus, que se encarnou, que se 
humanizou, que se tornou o BOM PASTOR para você e para mim. 

Querido amigo, VOCÊ JÁ TEM O SENHOR JESUS COMO SEU BOM 
PASTOR? Esta é uma pergunta que só você, diante de Deus, pode responder.  

Em terceiro lugar, a GRANDIOSIDADE DE DEUS SE EVIDENCIA NO 
SEU PODER SOBRE O PODER HUMANO. Versículos 12 a 18 são muito 
interessantes: “Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo 
definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou 
os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites 
para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o 
Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com 
justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da 
sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde; 
para ele são como o pó que resta na balança; para ele as ilhas não passam 
de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o 
fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante 
dele todas as nações são como nada; para ele são sem valor e menos que 
nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo?” 

Querido amigo, em terceiro lugar, então, essa grandiosidade de 
Deus se evidencia no seu poder sobre tudo aquilo que o homem considera algo 
fabuloso e poderoso, o poder de toda natureza, para Deus, é nada, por quê? 
Porque é Deus quem criou a própria natureza. É interessante nós percebermos 
isto, e o apóstolo Paulo usa estas mesmas palavras da sabedoria, da 
grandiosidade, da profunda compreensão de Deus sobre todas as coisas lá no 
capítulo 11, de Romanos, versículos 33 a 361. Paulo fica perplexo diante da 

 
1 “Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus 

juízos, e inescrutáveis os seus caminhos! "Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu 
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grandiosidade de Deus. E ele, então, se expressa de um modo de profundo 
louvor, mostrando que para Deus não há poder humano que possa ser 
comparado a Ele. Quem são os poderosos? Os Reis, os Imperadores, as grandes 
Nações? Não! Não! Para o Senhor, diante do Senhor, tudo isso é nada, ou 
conforme diz o versículo 17, é menos do que nada. 

Deus é um Deus incomparável, não há condições de nós, seres 
humanos, podermos representá-lo.  

Em quarto lugar, a GRANDIOSIDADE DE DEUS SE EVIDENCIA NO 
SEU GOVERNO SOBRE TODO O UNIVERSO. Nos versículos 19 a 262, então, nós 
encontramos uma descrição maravilhosa. Na verdade, a grandiosidade de Deus 
se mostra sobre a terra, sobre os moradores, sobre os céus, sobre os 
governantes, sobre os juízes humanos, sobre a solidez humana, por quê? Porque 
Ele está assentando sobre a redondeza na terra, os moradores da terra são como 
gafanhotos diante de Deus, os céus são simplesmente uma cortina que ele 
desenrola ou enrola. Os governantes são reduzidos a nada. Os juízos humanos, 
a sabedoria humana, torna-se em nulidade diante do Senhor. E sobre a solidez 
humana, eles são mal plantados, e secam, voam como a palha, porque a 
sabedoria humana, o poder humano, não são nada diante do Senhor.  

A grandiosidade de Deus se constata, também, sobre os astros, 
sobre as estrelas, elas são criadas por Deus, elas são o seu exército, estão sobre 
o seu controle; e elas são chamadas pelos seus nomes. 

Querido amigo, este é o nosso Deus, um Deus que governa todo o 
universo.  

E em quinto e último lugar, chegando ao final de nosso programa, 
nós temos uma passagem que é das mais gratificantes e queridas por aqueles 
que conhecem a Palavra do Senhor; em quinto lugar, a GRADIOSIDADE DE DEUS 
SE EVIDENCIA NO SEU CONHECIMENTO TRANSFORMADOR E FORTIFICADOR. 
Os versículos 27 a 31 dizem exatamente assim: “Por que você reclama, ó Jacó, 
e por que se queixa, ó Israel: "O Senhor não se interessa pela minha 
situação; o meu Deus não considera a minha causa"? Será que você não 
sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a 
terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele 
fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os 
jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem; mas 

 
conselheiro? " "Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? " Pois dele, por ele e para ele são 
todas as coisas. A ele seja a glória para sempre! Amém.” Romanos 11:33-36 
2 “Com uma imagem que funde o artesão, e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? 

Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro 
para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram 
desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, 
acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um 
forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes 
deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles, e 
eles murcham; um redemoinho os leva como palha. "Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha 
a mim? ", pergunta o Santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que 
põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu 
poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer!” Isaías 40:19-26 
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aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto 
como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.” 

Este é o nosso Deus, este é o nosso grandioso Deus, eu espero que 
você tenha as suas forças renovadas por Ele; e que você possa se manter firme 
no estudo de Sua Palavra, para conhecê-lo, ainda mais, e ter uma vida 
agradável a Ele.  

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/a-grandiosidade-
de-deus/ 


