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O SENHOR ESTABELECE O SEU SERVO 
Isaías 42:1-25 

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

DA BÍBLIA, é com renovada satisfação que iniciamos mais este tempo em que 
dedicamos a nossa atenção para estudarmos com mais profundidade a Palavra 
de Deus. Em tempos da relativização da verdade e valorização dos sentimentos, 
precisamos, urgentemente, precisamos de estudos que nos ajudem a 
fundamentar os objetivos da vida na Palavra de Deus. Quando reunimos um 
grupo de pessoas para ouvir um discurso religioso, por vinte ou trinta minutos, 
é algo desafiador e por isso precisamos sempre fundamentar aquilo que dizemos 
nos princípios básicos da Palavra de Deus.  

Estamos desejando e orando para que sempre possamos comunicar 
de forma clara, a fim de que o texto se torne uma mensagem relevante, pois é 
necessário padronizarmos as nossas vidas conforme a vontade do Senhor. 

(...)  

Vamos orar? Pai, muito obrigado por teu amor e por tua 
graça; e nós te agradecemos e baseados na Tua vontade 
colocamos os nossos pedidos, os nossos desejos diante do 
Senhor. E Tu conheces a sinceridade dos nossos corações, 
porque queremos fazer a tua vontade. Então te pedimos 
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que Tu fale a cada um de nós, iluminando-nos com o Teu 
Espírito e nos capacitando para fazer a Tua vontade. 
Oramos em nome de JESUS, AMÉM! 

Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o Capítulo 42, 
de Isaías, que introduz um tema novo no contexto geral do livro. Nós vamos 
estudar, então, Isaías 42, de 1 ao 25. E o novo tema é a profecia relativa ao 
SERVO DO SENHOR, um personagem que seria estabelecido por Deus em 
cumprimento as antigas e as novas profecias que prediziam a salvação, a 
libertação que Deus daria a seu povo.  

É inegável o fato de que aprendemos muito com os retratos de 
Jesus no Antigo Testamento; esses retratos, essas imagens eram simbólicas, e 
mostravam, antecipadamente, como Deus interveria na história do seu povo, 
para salvá-lo, perdoá-lo e fazê-lo cumprir os seus propósitos.  

Figuras como o Tabernáculo, o Templo, o Cordeiro Morto, o Santo 
dos Santos, e toda a exigência de santidade eram vislumbres do que Deus faria 
acontecer posteriormente. 

Neste sentido, então, o livro do profeta Isaías é especial. Usando 
uma figura diferente, ele nos apresenta, pelo menos, cinco quadros de Cristo 
como um SERVO. Você vai conferir comigo no Capítulo 42, que estudamos hoje, 
no Capítulo 49, no Capítulo 50, no Capítulo 52 e 53, que é um texto bem 
conhecido, e no Capítulo 61.  

Então a apresentação do MESSIAS, neste texto inicial, de Isaías 42, 
citada por completo em Mateus 12:18-21, é muito significante para se entender 
corretamente a natureza do MESSIAS que inauguraria essa nova etapa na relação 
DEUS-HOMEM.  

As características deste SERVO previsto, serve, então, como uma 
indicação para nós de como tudo iria acontecer. E assim, diante desta figura, 
muitos estudiosos têm conclusões bem diferentes umas das outras. Veja só, os 
judeus, principalmente, entendem que a figura do SERVO DO SENHOR se refere 
a Israel como uma Nação. Os cristãos, alguns mais radicais, em todos esses 
textos aplicam a figura do servo do Senhor, ao SENHOR JESUS CRISTO. 
Entretanto é bom considerarmos bem essas diversas passagens.  

A figura do SERVO SOFREDOR de Isaías não é apresentada pela 
primeira vez, aqui no Capítulo 52:13 a 53:12, aquele texto que você conhece 
bom do Capítulo 53, como alguns estudiosos entendem. Os cânticos do SERVO, 
como as vezes são chamados, começam aqui, exatamente neste Capítulo 42, e 
naturalmente temos que reconhecer que há mais um servo considerado nesta 
última parte de Isaías.  

Veja bem, há o servo, em primeiro lugar, o SERVO DE DEUS, isto 
é, a Nação de Israel, que ainda que cega para a justa bondade divina, e surda 
para a sua disciplina, não seria abandonada; em segundo lugar, há CIRO, o 
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PASTOR, também chamado de SERVO DO SENHOR, que mesmo sem saber seria 
um ungido de Deus através de quem Deus libertaria e libertou o seu povo da 
Babilônia, cerca de 150 anos mais tarde dessa profecia.  

Em terceiro lugar há nos capítulos de encerramento do livro, os 
SERVOS DO SENHOR, que são os redimidos do REINO MESSIÂNICO. Porém o mais 
significativo de todos, o mais distinto de todos, é o SERVO IDEAL DO SENHOR, o 
SERVO IDEAL DE IAVÉ. Isto é, em quarto lugar, o SERVO DO SENHOR seria e foi 
aquele por quem o propósito redentor de Deus para com Israel, e para com as 
demais Nações, seria e foi cumprido.  

Embora essa figura atinja o máximo quando nos apresenta JESUS 
CRISTO como este SERVO IDEAL, temos que notar, ainda, em quinto lugar, que 
esse SERVO DO SENHOR, assim como se referia a CIRO, se refere também a um 
outro imperador pagão, que foi usado pelo Senhor como o seu servo. É, eu estou 
me referindo a Nabucodonosor, veja bem, esse rei babilônico que destruiu 
Jerusalém, ele foi citado por Jeremias, em Jeremias 25:8 e 27:6, sendo 
chamado, também, de SERVO DO SENHOR. Sabe por quê? Ele foi usado pelo 
Senhor para realizar os desígnios divinos previamente estabelecidos.  

Nabucodonosor foi usado para levar Judá para o cativeiro 
disciplinador, e Ciro foi usado para libertar Judá, fazendo retornar, novamente, 
a terra prometida, a Palestina. É interessante, então, percebermos que na 
aplicação mais objetiva desta figura do SERVO DO SENHOR, fica nítida e patente 
a soberania de Deus no controle da história do seu povo e na história de toda a 
humanidade.  

Querido amigo, é Deus quem comanda e usa a quem ele quer, para 
realização dos seus planos de redenção.  

Portanto, diante desta realidade, nós podemos dar o seguinte 
título a este Capítulo 42: O SENHOR ESTABELECE O SEU SERVO. Este é o título 
do Capítulo 42 de Isaías, versículos 1 ao 25.  

Veja bem, não há questão quanto ao SERVO do Capítulo 42, ser 
uma figura imensa, com tremenda autoridade, ele é o deleite de Deus, ele é o 
instrumento escolhido do Seu Reino Justo entre as nações. Mas esta passagem 
torna claro que ele também é um LIBERTADOR, aquele que levará luz aos 
gentios, abrirá os olhos dos cegos e livrará o prisioneiro das trevas, e o fará 
quietamente, mansamente e com gentil compaixão. Mateus diz explicitamente 
que JESUS cumpriu esta passagem quando pediu aqueles que ele tinha curado 
que não o fizessem conhecido, que não fizessem estardalhaço em relação 
aquele que os curou.  

JESUS queria passar incógnito, mas como veremos ao detalharmos 
essas características de SERVO, além de termos novos conhecimentos, é 
importante aplicarmos essa passagem as nossas vidas diárias. Então a pergunta 
é, qual é a aplicação que podemos fazer para nós de um texto como este? Ora, 
querido amigo, se a suprema meta cristã, se o propósito do verdadeiro cristão 
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é imitar a JESUS, temos que evidenciar em nossas vidas as mesmas atitudes do 
SENHOR JESUS, o SERVO IDEAL DO SENHOR.  

Os múltiplos trechos ensinam que nós devemos imitar a JESUS 
seguindo-o na mesma justiça, na mesma pureza, no mesmo amor, na paciência, 
na humildade, enfim, temos que ter em nossas vidas, as características que nós 
vemos no SENHOR JESUS; e no texto paralelo, em Isaías 49:6, que trata JESUS 
como SERVO DE DEUS, como LUZ PARA OS GENTIOS, esse texto, citado lá em 
Atos 13:47, quando Paulo e Barnabé, tendo sido rejeitados pelos judeus, 
dirigiram sua pregação para os gentios, quando esse texto é aplicado a nós, aos 
cristãos em geral, esse trecho nos abre os olhos para missões, para pregação do 
Evangelho Redentor por todas as nações da terra. 

Então, à medida que lemos, que estudamos esses trechos, 
qualidades de JESUS vão ser destacadas, e nós devemos tê-las como alvos e 
devemos imitá-las à risca somente que na força do Espírito Santo, pois só ele 
pode nos dar essa capacitação. Como desafio pessoal para as nossas vidas, para 
cada um de nós é possível percebermos que o princípio que extraímos desse 
texto, pode ser apresentado nesta sentença: SOMENTE ATRAVÉS DO SERVO 
ESTABELECIDO PELO SENHOR É POSSÍVEL EXPERIMENTARMOS AS SUAS 
AÇÕES. Eu repito, então, essa é a frase que sintetiza o Capítulo 42 de Isaías: 
SOMENTE ATRAVÉS DO SERVO ESTABELECIDO PELO SENHOR É POSSÍVEL 
EXPERIMENTARMOS AS SUAS AÇÕES. 

E, neste capítulo, nós vamos encontrar cinco ações desenvolvidas 
pelo SENHOR ao estabelecer o seu SERVO: 

A primeira ação do SENHOR, É IDENTIFICAR O SEU SERVO. 
Versículos de 1 ao 4: “"Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, 
em quem tenho prazer. Porei nele o meu Espírito, e ele trará justiça às 
nações. Não gritará nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não 
quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com 
fidelidade fará justiça; não mostrará fraqueza nem se deixará ferir, até 
que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei as ilhas porão sua 
esperança." 

Querido amigo, aqui não se refere a Ciro mais, mas se refere ao 
SERVO DO SENHOR, a quem o SENHOR vai dar o seu ESPÍRITO. Vamos então 
reconhecer esta identificação? Através de sete detalhes:  

Em primeiro lugar, este SERVO DO SENHOR é alguém que o próprio 
Deus admira muito; pois ela, essa pessoa, ou este SERVO, é quem ele sustenta, 
é quem ele escolheu; é quem nELE ELE tem prazer e é a este SERVO que DEUS 
dá o seu ESPÍRITO. Ora, não há dúvida nenhuma que essa pessoa é o SENHOR 
JESUS CRISTO.  

Uma segunda razão para identificarmos esse SERVO como o 
SENHOR JESUS, é que ele tem um ESPÍRITO; em outros trechos também Isaías 
identifica JESUS como aquele que tem um ESPÍRITO; lembremo-nos do fato que 
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em SEU batismo, JESUS CRISTO recebeu o ESPÍRITO de uma forma até mesmo 
visível para testemunhar para aqueles da sua geração.  

Em terceiro lugar, este SERVO promove a JUSTIÇA. Três dos quatro 
versículos deste trecho, mencionam como ele traz, como ele faz e como ele 
estabelece a JUSTIÇA. A missão desse SERVO é declarar, modelar e promover a 
VERDADE DE DEUS.  

Em quarto lugar, este SERVO é identificado como alguém quieto, 
o poder dele não é exercido com barulho, mas de uma forma sossegada, 
humilde, tranquila; este SERVO rejeita todos os métodos sensacionalistas do 
mundo, ele nunca chama atenção para si mesmo; ele consegue agir desta 
forma, porque ele tem verdadeira confiança e força; ele não fica ansioso 
duvidando da sua capacidade para cumprir sua missão.  

Com o verdadeiro poder que ele sabe que tem, ele então não sente 
necessidade de estabelecer seu domínio de uma forma arrogante e dominadora.  

Em quinto lugar, este SERVO é MANSO. A cana, em si, é bastante 
frágil, mas uma cana quebrada não suporta peso algum; no entanto JESUS 
consegue sustentar as pessoas que se encontram até mesmo nas piores 
condições, nas condições extremamente frágeis. Com a gente mais debilitada, 
JESUS demonstra compaixão e não demonstra desgosto.  

Em sexto lugar, este SERVO é PERSEVERANTE, isto é, ele não 
reflete nenhum sinal de fraqueza com a qual ele simpatiza com as outras 
pessoas. Ao invés de cair em pedaços, ele encara missões difíceis, com 
confiança no PAI e as executa com maior tenacidade.  

E em sétimo lugar, este SERVO é identificado através do 
ESTABELECIMENTO DO DIREITO que ele fará sobre a terra e isto, de fato, 
aconteceu. Percebemos uma diferença fundamental aqui, ao se estabelecer o 
direito, estabelecemos as regras, as regulamentações e os mandamentos. A 
JUSTIÇA é a aplicação e o cumprimento destes requisitos, quando consideramos 
então estes aspectos constatamos que só JESUS os preenche.  

JESUS é o SERVO IDEAL DO SENHOR, nosso modelo, modelo a ser 
seguido.  

A segunda ação do SENHOR, É INFORMAR QUAL É A MISSÃO DO 
SERVO. Nos versículos 5 a 9, nós encontramos exatamente isso, a missão do 
SERVO era muito clara. Primeiro, ele foi chamado para ser o mediador, o único 
mediador entre DEUS e os HOMENS, é JESUS CRISTO HOMEM, conforme lemos 
em 1ª Coríntios 2:5. Segundo, ele foi chamado para ser LUZ para os gentios. 
Embora Israel tivesse essa missão, ela não a cumpriu, por isso JESUS veio para 
os gentios também, para trazer SALVAÇÃO A TODOS. Em terceiro lugar ele foi 
chamado para ser uma bênção para os homens individualmente, conforme 
JESUS mesmo aplicou o texto para si. É o texto de Isaías 61. Essa missão seria 
benéfica não só para o povo de Deus, como para todas as outras nações porque 
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é Deus que tinha e ainda tem este objetivo. A PALAVRA DO SENHOR SEMPRE SE 
CUMPRE.  

A terceira ação do SENHOR, É RECEBER GRATIDÃO POR SUA 
INTERVENÇÃO ESPECIAL. Versículos 10 a 13. Fica claro aqui que a atitude 
daqueles que foram abençoados pelo SENHOR, a atitude de todos nós que fomos 
agraciados por essa tão grande salvação, só pode ser a de louvor e de glória. De 
gratidão ao SENHOR por sua poderosa SALVAÇÃO, pela sua poderosa intervenção 
na história da humanidade para redimi-la. 

Ao citar o deserto, a cidade de Quedar, nos versículos 11 e 12, 
Isaías, na verdade, deu uma lição de geografia e topografia, pois se ele se refere 
a rochas, desertos e ilhas, desde o norte da Arábia até o Mar Morto, mostra que 
Isaías conhecia bem aquela região; ao referir-se a essas regiões, certamente 
era o desejo de Deus, através do seu profeta, confirmar, mais uma vez, que a 
sua salvação se estendia e se estende hoje ainda até os gentios, até os confins 
da terra.  

Então, a quarta ação do SENHOR, É A SUA ATUAÇÃO FUTURA EM 
FAVOR DO SEU POVO. Versículos 14 até 17. Neste texto nós encontramos 
algumas palavras que valeria a pena marcar. Veja bem o que o senhor diz no 
versículo 16: “Eu guiarei os cegos pelo caminho que não conhecem, por uma 
estrada que eles nunca pisaram; a escuridão que os cerca eu farei virar luz 
e aplanarei os seus caminhos ásperos; são essas as minhas promessas e eu 
as cumprirei sem falta”. 

Querido amigo, aqui temos uma ação libertadora de Deus em favor 
do seu povo, durante os 70 anos de exílio ele esperou que o povo lhe 
entendesse, Deus falou ao povo, durante o exílio, através do profeta Jeremias, 
no início, e posteriormente, através dos profetas Daniel e Ezequiel. 

Veja bem, Deus não interveio quando o povo foi levado ao 
cativeiro por duas razões: primeiro, porque esse era o seu plano disciplinador; 
e segundo, como um pai se via obrigado a disciplinar o seu filho, para que esse 
filho aprendesse o valor da obediência; mas no final deste período ele se 
manifestaria depois dos setenta anos com poder e com total soberania. 

Nesse tempo de manifestação da salvação divina, as suas ações 
seriam recebidas como gritos e gemidos, profundos suspiros de alegria, como 
aquela senhora que tendo sofrido durante o parto, se alegra grandemente 
depois que vê o seu filhinho nascido nos seus braços. Isto quer dizer que quando 
nós contemplamos a salvação do SENHOR, nós só podemos louvá-lo, só podemos 
exaltá-lo, só podemos gritar GLÓRIA A DEUS, porque a salvação do SENHOR é 
especial.  

Por isto então, em quinto lugar, a quinta ação do Senhor, É 
LAMENTAR A CEGUEIRA DO SEU POVO.  Embora Deus faça e faria e, na verdade 
fez, todas essas ações benéficas para com o seu povo, o seu povo ainda 
continuava cego. Versículos 18 a 25 nos mostram essa cegueira do povo. Diante 
desta atitude do povo, da cegueira espiritual, o próprio Deus os levou a dura 
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disciplina através de guerras, da violência dos inimigos e finalmente através do 
desterro nos exílios da Assíria e da Babilônia. Sabe o porquê disso? Deus é um 
Deus zeloso e requer total obediência.  

A pergunta que eu quero fazer a você, ao concluirmos este estudo, 
é: SE VOCÊ TEM VIVIDO EM OBEDIÊNCIA AO SENHOR? SE VOCÊ TEM VIVIDO EM 
OBEDIÊNCIA AMOROSA E ALEGRE AO SENHOR? Porque os sinais que o SENHOR 
tem dado, ele tem dado para minha e para a sua vida, são sinais de advertência, 
sinais que chamam a atenção para a necessidade de nós obedecermos ao 
SENHOR. Eu espero que a sua resposta a esta pergunta seja positiva.  VOCÊ TEM 
VIVIDO EM OBEDIÊNCIA AO SENHOR?  

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

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-senhor-
estabelece-o-seu-servo/ 


