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A CHAMADA DIVINA 
Isaías 45:1-25 

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

DA BÍBLIA, é com grande alegria que novamente reservamos esses minutos para, 
junto com você, estudarmos a Palavra de Deus com o propósito de adequarmos 
as nossas vidas a vontade do Pai.  

Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de conhecermos mais o seu 
querer para nossas vidas, pois a sua vontade é boa, agradável e perfeita. 
Conhecer a vontade Deus é importante, porém praticar a vontade de Deus é 
mais importante ainda, e por isso estamos estudando, e você sabe, você que 
nos tem acompanhado, que nós estamos estudando o livro do profeta Isaías e 
hoje é o Capítulo 45, nos seus 25 versículos. Nós estudaremos esse texto para 
conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. 

(...)  

Vamos orar? Pai de amor, obrigado por podermos abrir a 
tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de 
estudarmos a bíblia possa atrair muitos amigos para que 
possam desfrutar dessa comunhão contigo. Obrigado porque 
tu tens dado oportunidade de ministrarmos a tua Palavra 
entre aqueles que querem te conhecer melhor, abençoa as 
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nossas igrejas, famílias, as nossas vidas pessoais, dando-nos 
cada vez mais amor por tua Palavra. Nós oramos assim, em 
nome de JESUS, AMÉM! 

Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudar todo o Capítulo 
45 de Isaías, com seus 25 versículos. Nesse capítulo encontramos mais um texto 
que nos faz refletir sobre o nosso Deus e sobre as suas ações abençoadoras para 
com aqueles que formam o povo.  

Nesses capítulos nós termos visto que ao prometer a libertação do 
seu povo, Deus se preocupou em conceder-lhes mais provas de que vale a pena 
confiar nele e não nas nações pagãs que adoravam ídolos mortos feitos por mãos 
humanas; todo o apoio que buscavam nas alianças formadas com as outras 
nações de nada serviu para o povo de Deus, de nada serviu para a nação de 
Judá.  

O seu destino era triste, é, o exílio não constava da possibilidade 
daqueles que criam que Judá era um povo especial, daqueles que criam que o 
povo de Deus era completamente seguro; o exílio não passava pelas suas 
mentes. Mas a realidade é que isso iria acontecer sim, mas pela graça de Deus, 
também, esse não seria o capítulo final daquela história.  

Deus através de Isaías e dos demais profetas, não só alertou e 
tentou tirar o povo do caminho do exílio, mas também posteriormente, quando 
já não havia uma outra medida a ser tomada, usou seus profetas para proclamar 
a restauração, para proclamar a volta a Jerusalém.  

E para encorajar o povo durante o duro tempo do exílio, as 
palavras proféticas ao invés de serem palavras de condenação, como vimos na 
primeira parte do livro, nos capítulos 1 ao 39, agora eram palavras de 
encorajamento e de incentivo. Deus estava se mostrando e mostrando as suas 
ações para que os judeus crescem e aprendessem a confiar nEle. Mas o 
conhecimento de Deus era básico, para que a esperança e a confiança em Deus 
fosse amadurecida.  

O conhecimento que tinham de Deus deveria ser uma 
consequência do cuidado que Deus tinha demonstrado durante toda a jornada 
do povo de Deus, já desde o Egito até aqueles dias. Porém, como nós já 
dissemos anteriormente, os judeus estavam cegos dos seus olhos e tinham as 
suas mentes fechadas, porém Deus poderia ser conhecido e poderia ser crido, 
mesmo que tivessem, até aquela hora, desacreditado e desprezado a Ele, a sua 
lei e o seu culto. 

Na verdade, Deus quer que o conheçamos, Deus quer se revelar a 
nós para que possamos crer e confiar, cada vez mais, nas suas bondosas ações. 
Quando conhecemos a Deus, percebemos que ele é um Deus de graça, de uma 
graça soberana que tomou a iniciativa em nos amar, quem nos escolheu, quem 
nos redimiu, que nos chamou e nos tem preservado. Temos, entretanto, de 
saber que mais que conhecer a Deus, é mais importante o fato dEle nos 
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conhecer. É, Deus nos conhece pelo avesso, Ele está perfeitamente consciente 
a nosso respeito; Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe da sua limitação, da 
sua fraqueza, Ele conhece a nossa incapacidade de obedecê-lo, de amá-lo, 
como só na verdade Ele merece.  

Porém, mesmo conhecendo a nossa fraqueza e a nossa tendência 
de desobedecê-lo, Ele nos ama, nos olha com graça e nos chama para 
convivermos com Ele; e como, sabiamente, disse Paker, um dos autores mais 
impressionantes destes últimos tempos, o conhecimento que Deus tem sobre os 
que são seus, está associado ao seu propósito de graça salvadora. Esse 
conhecimento de Deus implica em afeição pessoal, em ação redentora, e 
fidelidade a aliança e proteção providencial para com aqueles que são seus 
conhecidos. 

Na verdade, querido amigo, Deus move o mundo, os seus poderes 
e os seus poderosos, para abençoar aqueles que lhe são conhecidos e que lhe 
pertencem. Judá deveria crer nesse Deus, eu e você devemos crer nesse 
poderoso e amoroso Deus, esse é o desafio. Então, quando refletimos sobre 
essas verdades, e tendo todo esse Capítulo 45 para analisar, entendemos que a 
expressão apropriada, que serve como título para esse texto, é: A CHAMADA 
DIVINA. Eu repito, o título para o Capítulo 45, é: A CHAMADA DIVINA. 

Nestes versículos que temos no Capítulo 45, de 1 ao 25, quando 
nós refletimos sobre esta temática, uma outra verdade deve ficar nítida para 
todos nós.  

Um dos problemas dos homens, ao recusarem aceitarem a 
soberania de Deus em suas vidas, é a implicação que esse fato trás. É, quando 
nós aceitamos a soberania Divina nós temos uma implicação, e essa implicação 
prática para as nossas vidas, tem feito muitas pessoas professarem uma outra 
fé. Com isso eu quero dizer o seguinte, que o homem não compreende, na 
verdade desde o Éden, ele não aceita o direito absoluto de Deus de reger as 
nossas vidas, esse é um direito que Deus tem, Ele é o nosso criador; mas, quer 
queiramos ou não, temos que admitir que Deus tem esse direito inerente; Ele 
é o nosso criador, Ele é o criador da raça humana. 

Precisamos então compreender que nada acontece sem a 
permissão ou a aprovação dele, e eu faço essa distinção porque Ele permite que 
coisas que são contrárias a sua vontade aconteçam; mas isso não quer dizer que 
Ele as aprova; por outro lado, temos a sua vontade absoluta, que é a realização 
e a concretização dos seus planos pré-estabelecidos e por ele aprovados. E 
quando a sua vontade muitas vezes não acontece, é porque Ele permite 
também.  

Então não há quem possa se impor para criar obstáculos a vontade 
de Deus; como estudamos recentemente em 43:13, Ele mesmo disse: “Agindo 
eu, quem o impedirá”. Mas aí surge uma questão, qual é a implicação de 
aceitarmos a soberania divina sobre as nossas vidas? É querido amigo, a 
implicação é que sendo ele soberano Ele pode dispor das nossas vidas, como Ele 
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bem entender. Na prática isso significa que se Ele nos chamar, se Ele designar 
uma tarefa ou uma missão para nós, não há possibilidade de recusarmos, de 
rejeitarmos essa tarefa.  

Ao estudarmos o profeta Jonas, nós vamos refletir um pouco mais 
sobre este detalhe; mas já agora podemos considerar como exemplo a soberania 
e o querer de Deus; veja bem, e isso aconteceu pelo fato de Deus ter usado 
uma parte da criação para que o seu plano fosse concretizado, é interessante 
isso, no Capítulo 1, do profeta Jonas, vemos como Deus controlou os elementos 
do tempo, da natureza, para fazer com que o seu propósito desejado, para 
fazer com que a sua vontade fosse concretizada.  

Ele chamou, então, a atenção de Jonas usando diversos 
elementos, e o versículo 4, diz assim: “Mas o Senhor lançou sobre o mar um 
forte vendo; e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a 
ponto de se despedaçar”. Nesse verso, o vento foi atribuído diretamente a 
Deus, a tempestade foi atribuída diretamente a Deus, enquanto é verdade que 
Deus colocou certas sequencias do tempo em movimento desde o início, 
enquanto é verdade que Deus tenha controlado o mar desde o seu início com as 
suas ondas, nesse caso temos um exemplo específico da intervenção de Deus 
movendo a natureza para realização dos seus propósitos. 

Ora, se Deus pode mover a natureza, certamente Deus pode nos 
mover para a realização dos seus planos, assim nesse capítulo nós podemos 
perceber que ao chamar Ciro e ao convocá-lo como ungido, e designar-lhe uma 
tarefa, uma missão, podemos considerar, então, esse tema da CHAMADA 
DIVINA. E o princípio, então, que podemos tirar desse texto para nós, para 
aplicarmos em nossas vidas, pode ser elaborado da seguinte maneira: SOMENTE 
DEUS TEM O PODER DE CHAMAR A QUEM QUIZER PARA A REALIZAÇÃO DOS 
SEUS AMOROSOS PLANOS. Eu repito, esse é o princípio que temos no Capítulo 
45, um princípio aplicável as nossas vidas: SOMENTE DEUS TEM O PODER DE 
CHAMAR A QUEM QUIZER PARA A REALIZAÇÃO DOS SEUS AMOROSOS PLANOS. 

E nesse texto nós vamos encontrar cinco aspectos da chamada 
divina, da chamada de Deus. 

O primeiro aspecto é QUE DEUS CHAMA A QUEM ELE QUER PARA 
SERVI-LO. Versículos de 1 ao 8: 

“"Assim diz o Senhor ao seu ungido: a Ciro, cuja mão direita seguro com 
firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de 
seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não 
estejam trancadas: 

Eu irei adiante de você e aplainarei montes; derrubarei portas de 
bronze e romperei trancas de ferro. 

Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais 
secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que 
o convoca pelo nome. 
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Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo 
nome e concedo-lhe um título de honra, embora você não me 
reconheça. 

Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro; além de mim não há Deus. Eu 
o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do 
nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu 
sou o Senhor, e não há nenhum outro. 

Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça; eu, 
o Senhor, faço todas essas coisas. " 

"Vocês, céus elevados, façam chover justiça; derramem-na as nuvens. 
Abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela; eu, o 
Senhor, a criei. " Isaías 45:1-8 

Vale a pena pontuarmos certas verdades nesse trecho, acompanhe 
comigo. Quando o Senhor chama alguém para servi-lo Ele o faz com todo carinho 
e todo cuidado. Segundo, quando o Senhor tem algo para ser realizado ele abre 
as portas e ninguém fecha, ou Ele fecha as portas e ninguém a abre. Terceiro, 
quando o Senhor chama alguém para servi-lo, Ele mesmo vai a frente para 
desfazer os possíveis obstáculos. Quarto, quando o Senhor chama alguém para 
o servi-lo, Ele fornece as riquezas, as condições necessárias para que aquela 
tarefa seja cumprida. Em quinto lugar, quando o Senhor chama alguém para 
servi-lo, essa tarefa tem um objetivo proveitoso e gracioso. Em sexto lugar, 
quando o Senhor chama alguém, porque Ele é soberano, Ele não se importa, se 
é conhecido ou não daquele aquém Ele chamou, mas o que vale é que Ele Deus 
conhece a quem Ele chamou. E em sétimo lugar, quando Senhor chama alguém 
para servi-lo, a vitória é certa e todos reconhecem que só Ele é o Senhor.  

Querido amigo, essas são verdades que temos que ter gravadas em 
nossas mentes e nossos corações, a salvação e a libertação das nossas 
circunstâncias só podem vir de Deus, o Criador, o Soberano, o Único e 
Verdadeiro Senhor. 

Então, agora, o segundo aspecto dessa chamada É QUE DEUS 
CHAMA O SEU SERVO DESIGNANDO-LHE A SUA TAREFA. Versículos 9 até 13: 

“"Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de 
um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: ‘O 
que você está fazendo?’ Será que a obra que você faz pode dizer: ‘Ele 
não tem mãos?’ 

Ai daquele que diz a seu pai: ‘O que você gerou?’, ou à sua mãe: ‘O que 
você deu à luz? ’" 

"Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador: A respeito de coisas 
vindouras, você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordens sobre 
o trabalho de minhas mãos? 
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Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos 
estenderam os céus; eu dispus o seu exército de estrelas. 

Eu levantarei esse homem em minha retidão: Farei direitos todos os 
seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados, 
sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos 
Exércitos." Isaías 45:9-13 

É interessante percebemos nesses versos que há um desafio divino 
dirigido aqueles que não compreendem e não aceitam o agir de Deus em relação 
a seu povo; em muitas ocasiões, especialmente naquelas em que somos 
afetados, quando não acontece aquilo que nós queríamos ou que achávamos 
mais certo, nós nos enchemos de ousadia e reclamamos de Deus, das suas 
respostas, enfim, reclamamos das respostas que ele tem dado as nossas 
petições.  

Mas Deus é que nos desafia, e Ele fala o seguinte, de uma maneira 
muito clara, “Pode o barro reclamar do oleiro?” Eu repito, “Pode o barro 
reclamar do oleiro?” Ah, certamente não, portanto a maneira de Deus agir, a 
maneira de Deus dirigir a vida do seu povo, a maneira como Ele conduz os planos 
seus, é de responsabilidade dEle e, certamente, Ele tem muito mais sabedoria 
do que nós.  

No verso 13, a Palavra de Deus, é muito clara. Deus dirige uma 
palavra aos seus interlocutores ficando evidente que Deus está respondendo a 
uma possível crítica sobre a utilização de Ciro e da Pérsia para o livramento de 
Judá. Então, assim como Habacuque entendia como que Deus poderia usar a 
Babilônia para punir Judá; veja, por exemplo em Habacuque 1:5-161, 
provavelmente alguns estavam questionando se esse método seria o melhor 
para Deus usar, isso é, se a utilização de Ciro e da Pérsia, era o melhor método 
para Deus usar o seu povo. Mas o próprio Senhor respondeu dizendo que Ele 
levantaria Ciro sim, mas o levantaria em retidão, e o faria cumprir a Sua 
vontade, e Deus mesmo aplainaria os seus caminhos, para que a sua tarefa fosse 
bem executada. 

 
1 “"Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem; pois nos dias de vocês farei algo em 

que não creriam, se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que 
marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação 
apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são 
mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus 
cavalos vêm a galope; vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar; todos vêm prontos 
para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a 
areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, 
pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem; 
homens carregados de culpa, e que têm por deus a sua própria força". Senhor, tu não és desde a 
eternidade? Meu Deus, meu Santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo; 
ó Rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal; 
não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os 
ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como 
animais, que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em 
suas redes e nelas os arrastam; então alegram-se e exultam. E por essa razão eles oferecem sacrifício às 
suas redes e queimam incenso em sua honra, pois, graças às suas redes, vivem em grande conforto e 
desfrutam iguarias. Habacuque 1:5-16 
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Querido amigo, na designação da tarefa do seu servo Ciro, estava 
declarada nitidamente a soberania e o controle divino sobre as circunstâncias.  

Por isso, o terceiro aspecto, É QUE DEUS CHAMA OS IDÓLATRAS 
PARA VEREM A SALVAÇÃO CONCEDIDA A SEU POVO. Versículos 15, 16 e 17: 

“Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de 
Israel. 

Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos; juntos 
cairão em constrangimento. 

Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna; vocês jamais 
serão envergonhados ou constrangidos, por toda a eternidade.” Isaías 
45:15-17 

Em todo esse processo de salvação e restauração que Deus traria 
a Judá, além de abençoar o seu povo, Deus também tinha um outro objetivo a 
conquistar. Além de fazer com que os inimigos de Judá fossem humilhados, 
diante da grandiosa salvação que Deus proporcionaria a seu povo, Deus queria 
também que aqueles adoradores de ídolos mortos, os gentios, os pagãos, 
reconhecessem que não há outro Deus para além dEle mesmo. 

Como Deus quer que muitos se salvem, Ele age de formas 
misteriosas, mas Ele age assim para que as pessoas reconheçam nEle o único e 
verdadeiro Deus, e assim sejam salvas. É, porque na sua graça e na sua 
misericórdia é esse o plano de Deus para com os homens. Deus quer que as 
pessoas se rendam a Ele, e que as suas boas ações para com o seu povo sejam 
vistas. Deus quer que você, que ainda não é do povo de Deus, venha para essa 
família, cujo Pai é Ele mesmo, é Deus; e salvo, então por sua graça e 
misericórdia aí você poderá desfrutar das bênçãos que só ele pode 
proporcionar. 

O quarto aspecto, então, dessa chamada divina, é que DEUS 
CHAMA E SE REVELA A TODOS E ESPECIFICAMENTE AO SEU POVO. Vamos 
olhar, agora, para os versículos 18 e 19. Diz assim a palavra: 

“Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus; que moldou a 
terra e a fez, ele a fundou; ele não a criou para estar vazia, mas a 
formou para ser habitada; ele diz: "Eu sou o Senhor, e não há nenhum 
outro. 

Não falei secretamente, de algum lugar numa terra de trevas; eu não 
disse aos descendentes de Jacó: ‘Procurem-me à toa’. Eu, o SENHOR, 
falo a verdade; eu anuncio o que é certo". Isaías 45:18,19 

Querido amigo, um dos aspectos mais especiais dos atributos de 
Deus, é que Ele é um Deus que se revela, é, foi Ele quem procurou Adão e Eva 
logo depois de terem cometido o primeiro pecado.  
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Durante toda a história, Deus tem buscado o homem, tem se 
revelado; ao invés das religiões de mistério, ao invés da prática ocultista, de 
médiuns e de entidades que surgem na escuridão, o nosso Deus não, o nosso 
Deus fala claramente, Ele fala pela natureza, Ele fala pelos seus servos 
inspirando-os, Ele falou-nos pelas Escrituras, fala conosco ainda hoje através 
das Escrituras, falou claramente através do Seu Filho, porque Deus, o Deu 
encarnado, nos fala pelo seu Espírito e Ele tem prazer em se revelar.  

Por isso, o quinto aspecto, É DEUS CHAMA TODOS AO 
ARREPENDIMENTO INCLUINDO O SEU POVO. Versículos 20 a 252, terminam esse 
capítulo. E esse quinto aspecto da chamada divina, em que Deus chama todos 
ao arrependimento, incluindo o seu povo, nesse aspecto nós podemos perceber, 
como já temos afirmado, que o nosso Deus aqui é o Deus do perdão; é, é o Deus 
da misericórdia, da segunda oportunidade, de uma nova chance. 

Querido amigo, Deus chama a todos para se reunirem, para 
dialogarem com Ele, por Ele ser o criador dos céus e da terra, ninguém está 
fora do seu alcance, Ele quer salvar o seu povo, mas Ele convida os povos do 
mundo inteiro para que sejam salvos, verdadeiramente salvos, pois só Ele, o 
Único e Verdadeiro Deus, pode trazer-nos salvação.  

Minha oração é que você ouça o chamado de Deus e aceite o seu 
convite. Ele quer te dar a salvação da sua alma, da sua vida, das suas 
circunstâncias, das suas aflições. Ele te convida para que com outros você o 
celebre e o louve por tão grande salvação.  

Um grande abraço e que o Senhor te abençoe e até o próximo 
programa.  

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-chamada-
divina/ 

 
2 “"Ajuntem-se e venham; reúnam-se, vocês, fugitivos das nações. Ignorantes são aqueles que levam de 

um lado para outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve 
ser, apresentem provas. Que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto, quem o 
declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus 
justo e salvador; não há outro além de mim. "Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins 
da terra; pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou 
com toda integridade uma palavra que não será revogada: Diante de mim todo joelho se dobrará; junto 
a mim toda língua jurará. Dirão a meu respeito: ‘Somente no Senhor estão a justiça e a força’. " Todos 
os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão 
considerados justos e exultarão.” Isaías 45:20-25 


