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DEUS É INIGUALÁVEL 
Isaías 44:1-8 

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

DA BÍBLIA, e nos sentimos muitos contentes porque você está nos dando o 
privilégio da sua audiência. Você que tem nos acompanhado durante essa 
jornada diária, sabe que estamos perto da metade do nosso projeto que é 
estudar toda a Bíblia em cinco anos, em aproximadamente 1.300 programas. E 
você sabe que nós temos publicado os nossos comentários que fazemos a partir 
deste programa. É um projeto desafiador, mas o Senhor tem nos abençoado e 
certamente nos dará condições de levarmos adiante o estudo da sua palavra. 
Parte da certeza de que estamos caminhando com segurança vem de vocês 
mesmos que tem nos acompanhado desde o início e tem dado uma resposta 
positiva ao nosso programa. As correspondências que vocês nos enviam nos 
mostra que estamos caminhando na direção certa.  

(...)  

Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque podemos 
chegar a sua presença agradecidos pelo privilégio de 
podermos falar contigo e temos certeza que tu nos ouves e 
age em nosso favor. Queremos te pedir, então, que 
conforme a tua vontade, o Senhor atenda o anseio de cada 
um dos nossos ouvintes. Pedimos, também, iluminação do 



 
2 

teu Santo Espírito e a capacitação dele para colocarmos em 
prática a tua palavra. Oramos pedindo isso e já agradecidos 
em nome de Jesus, AMÉM! 

Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o Capítulo 44, 
do livro do profeta Isaías; aqui temos 28 versos que nos fazem refletir sobre a 
pessoa de Deus; em suas ações em nosso favor, em favor do seu povo, ficam 
evidenciadas certas características, certos atributos de nosso Deus, que só são 
encontrados nele mesmo. É importante, então, lembrarmos que Deus estava 
prometendo reconduzir o seu povo de volta a terra da promessa. É, depois de 
eles terem passado pela disciplina do exílio babilônico, a promessa era “vocês 
voltarão”; mesmo que tivesse levado o seu povo a experimentar a dureza do 
exílio, para que aprendessem a verdadeiramente adorá-lo, Deus estaria com 
eles e na sua graça, além de perdoá-los, os restauraria diante das nações que 
tinham confiado. É, você se lembra, a Síria, a Babilônia e o Egito. 

 Você deve se lembrar que essas profecias se referem a eventos 
futuros, que iriam acontecer por volta de um século e meio depois de Isaías tê-
las pronunciado; como vimos, então, Deus mesmo iria levantar um libertador 
para seu povo; iria castigar os babilônios por não terem sido generosos com 
aqueles que tinham derrotado; iria mostrar as nações o seu compromisso, o seu 
amor para com o seu povo (de Judá).  

Ao mesmo tempo em que Deus estaria demonstrando aos gentios 
as suas ações bondosas para com o povo de Judá, para o povo de Judá ele 
mostraria também outras ações; para com aqueles que ele mesmo dera origem, 
para com aqueles que ele tinha escolhido para serem seus representantes, 
através de certas comparações e demonstrações dos seus atributos, através da 
amostragem das suas qualidades e das suas características, Deus esperava 
convencer o seu povo da grande loucura que faziam em desprezá-lo e em se 
envolverem com a adoração de deuses estranhos.  

Judá tinha que reconhecer definitivamente que havia pecado, que 
no exílio estavam recebendo a dura consequência da sua rebelião; então, assim 
como Neemias orou e confessou o pecado da sua e das gerações anteriores, logo 
que ele tinha voltado para Jerusalém, conforme nós vemos em Neemias, 
Capítulo 1 e Capítulo 9, Deus queria que aquela geração que estava indo para 
o exílio, reconhecesse que não era pelo seu desamor, não era por falta de 
compromisso dele, mas, pelo contrário, porque ele é como um pai cuidadoso e 
porque ele é um Deus zeloso, que queria um povo maduro, por causa dessas 
circunstâncias, é que Deus permitiu o exílio de seu povo.  

De todas as maneiras, Deus queria convencer o seu povo de que 
valia a pena confiar nele e não nas nações pagãs. E para despertar essa 
confiança através do seu profeta, Deus mesmo enumera algumas de suas obras: 
Deus proclamou a sua superioridade frente aos ídolos das outras nações, como 
o povo poderia curvar-se diante de uma imagem que eles mesmos haviam 
confeccionado? Não era lógico, isso. Mas, quando ao invés de adorarmos as 
obras que nós, como seres humanos, fabricamos, nós nos curvamos e adoramos 
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a ele, o único Deus verdadeiro, o Senhor dos céus e da terra, ah, então 
confirmamos que Deus é único, que Deus é singular, que Deus é inigualável. Por 
isso, o título para este capítulo tem que ser esse; eu sugiro isso, mas estou 
convencido de que esta frase é realmente um título apropriado para o Capítulo 
44, de Isaías: DEUS É INIGUALÁVEL. Eu repito, é uma frase bem pequenininha, 
mas que realmente resume o conteúdo deste capítulo: DEUS É INIGUALÁVEL. 

Neste capítulo nós vamos encontrar, então, algumas 
características só percebidas na pessoa de Deus. Assim como nos dias de hoje, 
um dos principais problemas dos seres humanos, querido amigo, percebidos no 
povo de Deus; esse problema, que nós percebemos também naqueles dias, sabe 
qual é? É a falta de conhecimento que se evidencia pela pessoa de Deus. Falta 
de conhecimento de Deus.  

Quando o homem não consegue responder as perguntas básicas 
sobre si mesmo, certamente lhe falta o conhecimento adequado de Deus. 
Quando nós estudamos recentemente o livro de Eclesiastes, percebemos que 
três questões são fundamentais para todos nós: primeiro, com que finalidade 
fomos criados? Segundo, qual é o sentido da vida? Terceiro, qual deve ser o 
nosso objetivo de vida?  

Querido amigo, certamente em meio a desgraça do exílio, os 
judeus levantavam essas e outros perguntas, mas na raiz das suas dificuldades 
estava o desconhecimento que eles tinham de Deus. Ah, quando conhecemos a 
Deus, quando conhecemos o seu modo de agir, ou quando descansamos nas suas 
poderosas mãos, então podemos nos tranquilizar diante de qualquer 
circunstância. Por isso o princípio que extraímos desse capítulo é um desafio 
para todos nós e pode ser apresentado nesta sentença: TODOS OS SERES 
CRIADOS DEVEM CONHECER CLARAMENTE AS CARACTERÍSTICAS, OS 
ATRIBUTOS QUE TORNAM DEUS INIGUALÁVEL. Eu repito esta frase, é o 
princípio que surge do estudo do Capítulo 44 de Isaías: TODOS OS SERES 
CRIADOS DEVEM CONHECER CLARAMENTE AS CARACTERÍSTICAS, OS 
ATRIBUTOS QUE TORNAM DEUS INIGUALÁVEL. 

E, nesse texto, encontramos cinco características, cinco atributos 
que tornam Deus inigualável.  

Em primeiro lugar, Deus se caracteriza por inigualável por SER O 
ORIGINADOR DO SEU POVO. Versículos de 1 ao 5: 

“"Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. 

Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, e que o 
ajudará: Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. 

Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca; 
derramarei meu Espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre seus 
descendentes. 

Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. 
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Um dirá: "Pertenço ao Senhor"; outro chamará a si mesmo pelo nome de 
Jacó; ainda outro escreverá em sua mão: "Do Senhor", e tomará para si 
o nome Israel. " Isaías 44:1-5 

Veja bem, por duas vezes, agora quem é chamado SERVO DO 
SENHOR, é o próprio povo de Israel. O povo de Deus é o povo escolhido. O povo 
de Deus teve a sua origem no próprio Senhor. Foi o Senhor que planejou a 
criação e a formação desse povo. Então, essas eram palavras para inspirar 
confiança, para que tivessem que passar com tranquilidade pela dureza do 
exílio.  

A garantia de que Deus lhes dava uma companhia, é que Ele nunca 
os tinha esquecido no passado, e não os esqueceria no presente, ou no presente-
futuro porque eles passariam ainda pelo exílio. Pelo contrário, sabe o que Deus 
fez ao invés de esquecê-los? Ele deu uma promessa especial, o derramamento 
de água não era uma coisa apenas literal em relação a terra seca e sem cultivo 
que o exílio tinha provocado. O derramamento de água em abundância, assim 
como Jesus nos disse em João 7:37-39, referia-se sabe o quê? O derramamento 
do Espírito Santo que aconteceria na época messiânica, conforme nós já vimos 
em 32:15 e ainda veremos em 61:1-3. 

Você deve se lembrar da profecia de Joel, que se cumpriu em Atos 
2, é exatamente sobre este tema que Isaías está falando agora. Deus iria 
derramar o seu Espírito sobre o seu povo, essa era a garantia de que Deus estava 
dando perdão, restabelecimento ao seu povo. Por isso Deus é inigualável.  

Em segundo lugar, Deus se caracteriza como inigualável POR SER 
O ÚNICO DEUS. Versículos 6, 7 e 8: 

“"Assim diz o Senhor, o rei de Israel, o seu redentor, o Senhor dos 
Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último; além de mim não há 
Deus. 

Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha 
diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo, 
e o que ainda está para vir; que todos eles predigam as coisas futuras e 
o que irá acontecer. 

Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse 
muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além 
de mim? Não, não existe nenhuma outra Rocha; não conheço nenhuma." 
Isaías 44:6-8 

Querido amigo, é impressionante como esses versos são atuais e 
relevantes a nós, num tempo em que se pretende ressuscitar uma interpretação 
duvidosa, uma maneira pós-moderna de se explicar a presença de Deus em 
nossas vidas, num tempo em que a chamada teologia aberta ou o teísmo aberto, 
que vem afirmando que Deus não tem o controle sobre o futuro e que está 
formando o futuro com a nossa participação, essas palavras são desafiadoras 
para aqueles que assim creem.  
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Querido amigo, Deus comprova a sua divindade através de um 
argumento muito sugestivo, perceba, por ele revelar o futuro aos seus profetas 
ele demonstra a sua divindade e convoca os outros deuses, isto é, os ídolos, os 
seus adoradores, para fazerem um teste neste aspecto específico. Somente um 
Deus soberano sabe do futuro. Somente um Deus soberano conhece aquilo que 
vai ocorrer e que pode revelá-lo aos seus servos. Eu espero que você entenda o 
que eu estou dizendo. Somente quem é Deus, soberano e controlador de toda 
a história, sabe aquilo que vai acontecer no futuro e pode revelar a seus servos.  

Diante disso ele espera que eu e você, assim como ele esperava 
que aquela geração de judeus o considerasse como único Deus, assim ele espera 
que eu e você o consideremos nosso único Deus, como uma rocha em que 
podemos descansar e nos firmar. Ah, querido amigo, esse é o nosso Deus. Deus 
soberano, controlador de toda a história, controlador da minha vida, da sua 
vida, da história da sua vida, da história de minha vida. É nesse Deus que você 
crer? Eu espero que sim. 

Em terceiro lugar, Deus se caracteriza como inigualável POR SER 
O VERDADEIRO DEUS. Versículos 9 a 20: 

“Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem 
valor. As suas testemunhas nada vêem e nada sabem, para que sejam 
envergonhados. 

Quem é que modela um deus e funde uma imagem, que de nada lhe 
serve? 

Todos seus companheiros serão envergonhados; pois os artesãos não 
passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição; 
eles serão lançados ao pavor e à vergonha. 

O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas; 
modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente 
fome e perde a força; passa sede e desfalece. 

O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um 
traçador; ele o modela toscamente com formões e o marca com 
compassos. Ele o faz na forma de homem, de homem em toda a sua 
beleza, para que habite num santuário. 

Ele derruba cedros, ou talvez apanhe um cipreste, ou ainda um 
carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou 
um pinheiro, e a chuva o fez crescer. 

É combustível usado para queimar; um pouco disso ele apanha e se 
aquece, acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um deus e 
o adora; faz uma imagem e se encurva diante dela. 

Metade da madeira, ele a queima no fogo; sobre ela ele prepara sua 
refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: 
"Ah! Estou aquecido; estou vendo o fogo". 
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Do restante ele faz um deus, seu ídolo; inclina-se diante dele e o adora. 
Ora a ele e diz: "Salva-me; tu és meu deus". 

Eles nada sabem, nada entendem; seus olhos estão tapados, não 
conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. 

Ninguém pára para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o 
entendimento para dizer: "Metade dela usei como combustível; até 
mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo 
repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço 
de madeira? " 

Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia; ele é incapaz de 
salvar a si mesmo ou de dizer: "Esta coisa na minha mão direita não é 
uma mentira? " Isaías 44:9-20 

Nos versículos 9 a 20, que é um texto bem longo, nós temos essa 
verdade. Deus se caracteriza como inigualável por ser o verdadeiro Deus. É 
interessante percebermos como o Senhor usa um argumento muito sutil, mas 
muito lógico para mostrar que ele é o único Deus. Nesses versos fica patente a 
inconsistência da idolatria, veja bem, todos aqueles que adoram imagens, 
deveriam ler esses versos com os corações abertos, procurando refletir sobre a 
sabedoria dessas palavras. Eu creio que muitos que ainda adoram os ídolos e as 
imagens, essas pessoas são sinceras, são honestas na sua fé, entretanto, 
provavelmente, tem os seus olhos vendados para essa realidade. 

É o próprio Deus que através do seu profeta mostra o quão 
incoerente é essa veneração. Deus mostra que do mesmo pedaço de madeira se 
faz fogo para cozer o alimento, desse mesmo pedaço de madeira se faz fogo 
para aquecer as noites frias, e desse mesmo pedaço de madeira, se esculpe 
uma imagem e aí depois se curva a ela, se venera essa imagem, se adora essa 
imagem, considerando-a como uma divindade. Deus mostra, então, que esta 
atitude não é coerente, não é sábia, não é madura.  

No verso 18 nós lemos o que o Senhor disse: “Essa gente não tem 
juízo, eles fecharam os olhos, não podem ver nada, fecharam também a 
sua mente e não entendem nada”; e ainda no verso 20, ele diz, ele confirma: 
“O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado”. 

Querido amigo, a minha oração é que você possa entender essa 
argumentação que o próprio Deus faz, e que ele tire a venda dos seus olhos, 
para que você o contemple como único e verdadeiro Deus, merecedor da sua e 
da minha adoração. 

Em quarto lugar, então, Deus se caracteriza como inigualável POR 
SER O RESGATADOR DO SEU POVO. Versículos 21 até 23. Diz assim a Palavra 
do Senhor: 

“"Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz, você 
é meu servo; ó Israel, eu não o esquecerei. 
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Como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas; como se 
fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois 
eu o resgatei. " 

Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isto; grite bem alto, ó 
profundezas da terra. Irrompam em canção, vocês, montes, vocês, 
florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó, ele 
mostra sua glória em Israel.” Isaías 44:21-23 

Querido amigo, embora os judeus, todo o povo de Deus durante 
toda a história tivesse contado com a ajuda, com a direção, com a escolha, com 
o cuidado do único Deus, do Deus verdadeiro e vivo, eles preferiram os ídolos. 
Eles preferiram adorar e cultuar obras das mãos humanas. Eles preferiram adora 
e cultuar como as nações pagãs. Mas, o que se constata nesses versículos é o 
grande amor de Deus; se constata aqui que Deus é inigualável porque é rico em 
perdoar, conforme nós veremos em 55, versículo 7.  

Querido amigo, Deus resgatou o seu povo, perdoou o seu povo, 
Deus justificou seu povo, esse é o nosso Deus, pronto para nos resgatar e nos 
fazer, novamente, um povo seu. Você tem estado afastado dele? Pense com 
você. Se tem estado afastado dele, então volte para ele, ele está te esperando. 

E em quinto e último lugar, Deus se caracteriza como inigualável 
POR SER O RESTAURADOR DO SEU POVO. Versículos 24 a 28: 

“"Assim diz o Senhor, o seu redentor, que o formou no ventre: Eu sou o 
Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que 
espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais de falsos 
profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento 
dos sábios e o transforma em loucura, que executa as palavras de seus 
servos e cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de 
Jerusalém: ‘Ela será habitada’, e das cidades de Judá: ‘Elas serão 
construídas’, e de suas ruínas: ‘Eu as restaurarei’, que diz às 
profundezas aquáticas: ‘Sequem-se, e eu secarei seus regatos’, que diz 
acerca de Ciro: ‘Ele é meu pastor, e realizará tudo o que me agrada; 
ele dirá acerca de Jerusalém: "Seja reconstruída", e do templo: "Sejam 
lançados os seus alicerces"’. Isaías 44:24-28 

O versículo 26 diz assim: “Mas eu faço com que se cumpra a 
mensagem do meu servo, e com que as palavras do meu mensageiro 
aconteça, eu prometo que Jerusalém terá moradores novamente, e que as 
cidades de Judá serão reconstruídas, farei com que elas se levantem do 
meio das suas ruínas, basta que eu dê uma ordem e o mar seca, e os rios 
ficam sem água, porque sou eu quem diz a Ciro, você governará em meu 
nome, e fará o que eu quero, você ordenará que Jerusalém seja 
reconstruída, e que sejam postos os alicerces do novo tempo.” 

Sim, querido amigo, o nosso Deus é um Deus inigualável, porque é 
um Deus que restaura; que dá uma segunda oportunidade. O nosso Deus deve 
ser temido porque ele perdoa, é esse o testemunho do salmista: “Contigo, 
porém, está o perdão para que te temam” (Salmo 130:4).  
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Deus é incomparável em suas ações, maravilhosamente 
incompreensíveis para nós, é, porque ele é soberano, ele tem o controle sobre 
todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, e sobre os indivíduos. Ele chama 
quem ele quer para ser o seu servo e realizar a sua vontade.  

Nesse verso 28, vemos a profecia relativa ao chamamento de Ciro, 
para servir ao propósito do Senhor de fazer o povo de Judá retornar a terra 
prometida; a Pérsia derrotaria a Babilônia e derrotou em 539 através do governo 
Persa Judá voltaria para Jerusalém para retornar à adoração a Iavé. A pergunta 
que se faz então é: como nós podemos concluir essa reflexão que exalta Deus 
de uma maneira maravilhosa? Somente exaltando e glorificando o próprio Deus, 
com seus planos insondáveis, nós estaremos cumprindo aquilo que ele espera 
de nós, ele quer o nosso louvor e a nossa adoração.  

Querido amigo, para um momento agora e louve e adore esse Deus 
inigualável que você tem, que eu tenho.  

Um grande abraço, esse é o meu convite a você: LOUVE E ADORE 
A DEUS. Até o próximo programa. 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/deus-e-
inigualavel/ 


