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SÓ DEUS É DEUS! 
Isaías 46.1-47.15 

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

DA BÍBLIA, e esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há 
mais do que dois anos no objetivo de estudarmos toda a Bíblia, toda a Bíblia, 
analisando-a livro por livro, capítulo por capítulo, e muitas vezes parágrafo por 
parágrafo; nosso objetivo é adequarmos as nossas vidas a vontade de Deus, e 
temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e 
considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas.  

O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você 
mesmo e sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as possíveis mudanças que 
Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo mais semelhante 
ao Senhor Jesus Cristo. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós e 
especificamente daqueles que têm escrito para nós compartilhando como 
através do programa Deus tem falado aos seus corações.  

(...)  

Vamos orar? Pai querido, queremos agora na tua presença 
por mais esta oportunidade que temos de passarmos um 
tempo para ouvir a tua voz e estudarmos a tua palavra. Te 
pedimos, Senhor, que tu nos ilumines pelo teu Santo 
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Espírito, e por Ele mesmo nos capacite a aplicar essas 
verdades em nosso viver diário. Que esses textos de Isaías 
possam nos abençoar a ter uma vida cada vez mais bonita, 
agradável ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de 
Jesus, AMÉM! 

Nosso alvo neste programa, querido amigo, é estudarmos dois 
capítulos da profecia de Isaías. Vamos estudar o Capítulo 46 e o Capítulo 47. E 
ao estudarmos esses capítulos, refletirmos sobre esses textos, nós vamos 
perceber que neles o profeta Isaías mais uma vez demonstra as maravilhosas 
ações de Deus. Contrastando Deus com a grande nação babilônica da época, o 
grande império mundial, percebemos nitidamente a superioridade de nosso 
Deus contra qualquer poder humano.  

Entretanto, para entendermos completamente essa comparação 
que o profeta faz, é importante recordarmos um pouco daquilo que nós já temos 
visto em relação ao contexto histórico desse livro de Isaías.  

Você deve se lembrar que nós já destacamos os seguintes pontos: 
primeiro, o livro de Isaías pode ser entendido como um livro que descreve o 
julgamento e os livramentos da parte Deus em benefício do seu povo, em 
concretização dos seus planos redentivos; segundo, o livro de Isaías é prioritário 
e intensamente profético com profecias concretizadas imediatamente, isto é, 
na época em que foram dadas, profecias com um cumprimento mais remoto, 
isto é, concretizadas no futuro, como por exemplo a profecia da derrota da 
Babilônia sobre a Pérsia, do imperador Ciro; em terceiro lugar, nós estudamos, 
eu espero que você se lembre, que o livro de Isaías é um escrito intensamente 
messiânico, pois nos apresenta, em alguns detalhes, a profecia sobre o nosso 
Senhor Jesus Cristo, o Messias aguardado pelo povo de Deus que veio a este 
mundo por volta de 700 depois desta data em que Isaías registrou essas 
palavras. 

Nós aprendemos, também, em quarto lugar, que o livro de Isaías, 
escrito 700 anos antes de Cristo, com uma impressionante riqueza e intensidade 
de detalhes, tem provocado, tem feito com que críticos não aceitem a escrita 
antes desses eventos profetizados; por quê? Porque com uma ideia pré-
concebida, esses críticos não aceitam que existam profecias, é, são pessoas que 
nós denominamos muitas vezes de críticos liberais. Por não aceitarem o 
sobrenatural, por não aceitarem as profecias, eles não aceitam o livro de Isaías, 
escrito 700 anos antes de Cristo, pelos menos 150 anos antes de alguns eventos 
que estão profetizados no livro. 

E, em quinto lugar, nós aprendemos também que o livro de Isaías 
foi escrito após a derrocada de Israel, o reino do Norte, em 722 antes de Cristo; 
Israel ruiu diante da Síria, mas o livro de Isaías foi escrito antes da invasão de 
Judá, o reino do Sul, em 586 antes de Cristo, quando foi invadido pela Babilônia.  
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Em sexto lugar, aprendemos também que o livro de Isaías está 
composto de uma tal forma que é possível notarmos uma tríplice divisão no seu 
conteúdo. 

Veja bem, você deve se recordar que nós já mencionamos isso em 
primeiro lugar, nos capítulos 1 ao 39, que denominamos rebelião, encontramos 
uma grande quantidade de palavras de julgamento e sentenças condenatórias 
contra Judá e contra Israel, numa das palavras, mas contra as demais nações 
circunvizinhas do povo de Deus. 

Em segundo lugar, nos capítulos 40 a 55, que denominamos de 
redenção, que é a parte que agora estamos estudando, nós encontramos 
mensagens proféticas de encorajamento, de estímulo, de confiança no futuro 
que Deus tinha preparado para o seu povo.  

E, em terceiro lugar, nos capítulos 56 a 66, que denominamos de 
restauração, nós vamos encontrar mensagens que mostram os planos benéficos 
de Deus para com o seu povo ao retornarem do exílio. 

Em sétimo e último lugar, nessa recordação que estamos fazendo, 
o livro de Isaías, nessa segunda parte, ao trazer mensagens que contemplavam 
a redenção do povo de Deus, nos mostrou no Capítulo 45, um ungido do Senhor, 
um servo do Senhor, Ciro, o rei da Pérsia, mencionado por nome, mas que 
somente nasceria 150 anos após a profecia. Mas esse homem, que Deus 
levantaria, arrasaria o império babilônico, permitindo o retorno do povo de 
Deus a terra. Nesse livro, também, a partir do capítulo 46, que hoje estamos 
estudando, nós encontramos profecias de condenação e livramento de Judá, 
nós encontramos, também, neste mesmo capítulo, características dos dois 
lados, uma parte do povo, opressor e rebelde que merecia condenação; mas, 
também, encontramos uma outra parte do povo quebrantado, humilhado que 
merecia da parte de Deus o livramento, e Deus os livrou. 

No capítulo 47, que também estamos estudando hoje, nesse 
capítulo nós temos a descrição do julgamento da Babilônia que seria efetivado 
pela Pérsia ao cumprir os determinados planos divinos, redentivos, em relação 
ao povo de Deus, mas punitivos em relação a Babilônia.  

Então quando conseguimos essa visão geral podemos perceber o 
agir de Deus, a maneira de Deus agir é a maneira de agir de um Deus que é 
soberano, que é um Deus inigualável; a maneira de Deus agir é incomparável. 
Entretanto o profeta, ao destacar a pessoa de Deus, mostra-o totalmente 
diferente dos ídolos mortos, que os pagãos aceitavam como seus deuses. É, 
então, o título que podemos dar para esses dois capítulos, 46 e 47, pode ser 
visto nesta expressão: SÓ DEUS É DEUS! Eu repito, SÓ DEUS É DEUS! 

Quando nós, então, estudamos 46.1, de Isaías, até 47.15, nós 
encontramos algumas verdades impressionantes. Nesses dois capítulos Isaías 
está propondo simbolicamente uma competição entre Deus e os deuses da 
Babilônia; isso é visto no capítulo 46. E no 47, já não simbolicamente, são 
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registradas as palavras de Deus contra essa mesma nação, que mesmo sendo 
usada por Deus para punir Judá, seria corrigida severamente por Deus porque 
ao ser colocada, pelas mãos divinas, como a maior potência da humanidade, 
ela tomou para si palavras e atitudes que só se aplicavam a Deus. 

Então, a arrogância, o orgulho e a soberba babilônica não ficariam 
impunes. Ora, diante desta descrição, é possível percebermos deste texto o 
seguinte princípio aplicável as nossas vidas: NA COMPARAÇÃO ENTRE DEUS E 
OS ÍDOLOS É CONTRASTANTE A SUPERIORIDADE DIVINA SOBRE ESSES ÍDOLOS 
FALSOS. Eu repito, NA COMPARAÇÃO ENTRE DEUS E OS ÍDOLOS É 
CONTRASTANTE A SUPERIORIDADE DIVINA SOBRE ESSES ÍDOLOS FALSOS. 

Nesse capítulo, então, nós vamos encontrar cinco contrastes que 
mostram a superioridade de nosso Deus sobre esses ídolos.  

O primeiro contraste, É ESTABELECIDO ENTRE OS ÍDOLOS 
FALSOS E O VERDADEIRO DEUS. Capítulo 46, de 1 ao 71. A comparação entre 
Deus e os ídolos mortos é muito clara, os ídolos são fabricados pelos artífices, 
são zelosos, mas são apenas objetos materiais sem vida, e têm que ser 
carregados na fuga por aqueles que o adoram; é, ao invés de serem bênçãos 
eles se tornam um peso para aqueles que querem fugir e tem que os carregar; 
e se não houver quem os carregue, eles ficam parados, sem qualquer ação 
porque eles são mortos. Esses deuses, Bel um outro nome de Marduque, e o 
deus Nebo, filho de Marduque, eram transportados nos festivais em que 
anualmente se celebrava o início do ano novo. Toda a glória que recebiam, na 
verdade, querido amigo, não era nada, pois quando a Babilônia foi derrotada 
pela Pérsia, esses ídolos tiveram nenhuma ação, por quê? Porque mortos, eles 
foram levados como despojos. 

Então se pergunta, qual era o poder desses deuses? Ora, sem 
dúvida alguma, nenhum poder, nenhum poder. Em comparação, em contraste 
Deus apresenta-se a si mesmo, nos versos 3 a 5, Ele se apresenta como 
AJUDADOR e como SALVADOR do seu povo. As ações de Deus visam a salvação 
do seu povo. Então nesse contraste quem sai vitorioso é o Senhor, o nosso Deus.  

O segundo contraste, É ESTABELECIDO ENTRE O PASSADO E O 
FUTURO PROMETIDO POR DEUS. Capítulo 46, versículos de 8 a 132. Nesses 

 
1 “Bel está abatido, Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras; as 

cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras já cansadas. Juntamente se encurvaram e se 
abateram; não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, 
e todo o restante da casa de Israel; vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a 
madre. E até à velhice eu serei o mesmo, e ainda até às cãs eu vos carregarei; eu vos fiz, e eu vos levarei, 
e eu vos trarei, e vos livrarei. A quem me assemelhareis, e com quem me igualareis, e me comparareis, 
para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa, e pesam a prata nas balanças; assalariam o 
ourives, e ele faz um deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam, 
e o põem no seu lugar; ali fica em pé, do seu lugar não se move; e, se alguém clama a ele, resposta 
nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação”. Isaías 46:1-7 
2 “Lembrai-vos disto, e considerai; trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas 

desde a antiguidade; que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio 
o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam; que digo: O meu 
conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma 
terra remota o homem do meu conselho; porque assim o disse, e assim o farei vir; eu o formei, e também 
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versos Deus desafia os adoradores dos falsos deuses, na verdade dos ídolos 
mortos, mostrando a eles que só ELE é DEUS. E a prova que ELE dá é a sua 
capacidade de revelar o futuro.  

Querido amigo, só Deus que conhece todas as coisas, que conhece 
todo o futuro, pode revelá-lo a nós, os ídolos mortos não têm essa capacidade. 
Eles são apenas obras de artífices, obras das mãos humanas, mas há uma outra 
prova, um novo contraste entre o nosso Deus e esses ídolos mortos; nós não 
precisamos só olhar para o futuro, podemos olhar também para o passado, ao 
recordar o passado Deus queria que eles percebessem o seu socorro sempre 
presente durante a sua trajetória como nação. 

Deus, então, chamou a atenção daquele povo obstinado e teimoso 
para a grande salvação que ele proporcionaria a eles depois de passarem pela 
disciplina do exílio. 

E, agora então, o terceiro contraste, É ESTABELECIDO ENTRE A 
GLÓRIA HUMANA E A HUMILDADE REQUERIDA POR DEUS. Aqui temos uma 
palavra divina de Deus para com a Babilônia, no Capítulo 47, de 1 a 73, no 
versículo 4, nós lemos o seguinte: “O Salvador é o Senhor todo Poderoso, o 
Santo de Israel”. E Ele diz a Babilônia: “Sente-se e fique calada, vá para um 
lugar escuro, pois nunca mais você será chamada a rainha das nações, eu 
estava irado com o meu povo, meu povo escolhido, por isso eu o humilhei e 
entreguei nas suas mãos, mas você, você não foi bondosa com ele, pelo 
contrário, tratou até mesmo os velhos com crueldade, você tratou a todos, 
até mesmo os velhos, com crueldade; você imaginou que seria a rainha para 
sempre, e não levou a sério o que estava acontecendo, nem pensou como 
tudo poderia acabar.” 

Querido amigo, com essas palavras nós temos então esse terceiro 
contraste que é entre a glória humana, a soberba humana e a humildade que 
Deus requer. Assim como a Babilônia fez, muitas vezes nós agimos. Deus nos 
concede certas posições, e porque ele é bondoso nos concede certas bênçãos, 
de promoção nos serviços, nos negócios, e até mesmo em nossas comunidades, 
fazendo-nos, então, elevados em nossas funções.  

Mas assim que recebemos essas promoções, ah, ficamos 
orgulhosos, e aí desfazemos daqueles que estão abaixo de nós, tratamos mal as 
pessoas, pisamos sobre elas e mostramos o que realmente vai em nossos 

 
o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estais longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não 
estará ao longe, e a minha salvação não tardará; mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a 
minha glória”. Isaías 46:8-13 
3 “Desce, e assenta-te no pó, ó virgem filha de babilônia; assenta-te no chão; já não há trono, ó filha dos 

caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra nem a delicada. Toma a mó, e mói a farinha; remove 
o teu véu, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o 
teu opróbrio; tomarei vingança, e não pouparei a homem algum. O nosso redentor cujo nome é o Senhor 
dos Exércitos, é o Santo de Israel. Assenta-te calada, e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque 
nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha 
herança, e os entreguei na tua mão; porém não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos 
fizeste muito pesado o teu jugo. E disseste: Eu serei senhora para sempre; até agora não te importaste 
com estas coisas, nem te lembraste do fim delas”. Isaías 47:1-7 
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corações. Isso acontece, sabe por quê? Porque essa é a tendência do ser 
humano, e assim como aconteceu com a mão de Deus sobre a nação babilônica, 
ao se tornar a dominadora do mundo, Deus deu a Babilônia esse poder, tendo 
ela derrotado a Síria; mas a Babilônia na sua idolatria, no seu lado humano, 
completamente humano na sua arrogância, ela estava, então, contra qualquer 
poder superior, ela ficou, assim, senhora de si, e a palavra de Deus era clara, 
porque ela foi arrogante, orgulhosa e cruel, com o seu povo de Judá, tratando-
o maldosamente, humilhando-o e penalizando-o, principalmente nos últimos 
anos, a dor do exílio, quando reinava, então, sobre a Babilônia, Nabonido, Deus 
a humilharia, demonstraria o seu justo juízo com aquela que fora usada, por 
Ele mesmo, para disciplina de Judá.  

Ora, querido amigo, temos que nos manter humildes em toda e 
qualquer situação, esse é o nosso desafio e essa era a lição que a Babilônia, 
hoje Iraque, teria que aprender e finalmente aprenderam.  

O quarto contraste então, ESTABELECIDO ENTRE A ARROGÂNCIA 
E A HUMILHAÇÃO. Capítulo 47, versículos 8, 9, 10 e 114 nos dizem outras 
verdades. Quando nos apoiamos somente em nossa sabedoria e força, quando 
nos apoiamos em nosso conhecimento, ah, querido amigo, corremos sérios 
riscos; devemos, então, nos lembrar das palavras do Provérbio que diz: “Não 
te estribes no teu próprio entendimento, confia no Senhor, reconhece-O em 
todos os teus caminhos.” (Provérbios 3:5-6). 

Sabe o que aconteceu? A Babilônia se achou mais sábia que todos, 
a Babilônia se achou segura em si mesma, confiou em si mesma, mas quando 
nos contrastamos, quando nos comparamos com Deus então, a queda do 
arrogante, do orgulhoso, é grande. Deus prometeu a Babilônia uma derrocada 
violenta, fruto do seu orgulho e da sua maldade, a Babilônia experimentaria 
uma desgraça como não tinha imaginado, e uma desgraça tão repentina que 
aconteceria quando menos estava esperando. E, de fato, isso aconteceu na sua 
derrota para a Pérsia em 539 antes de Cristo. 

Por isso, querido amigo, tome cuidado com aquilo que você tem 
em suas mãos, lembrando que aquilo que você tem em suas mãos é fruto da 
graça de Deus. Não se orgulhe, guarde o seu coração para não pecar contra 
Deus.  

O quinto e último contraste, É ESTABELECIDO ENTRE A 
SEGURANÇA DOS ÍDOLOS MORTOS E A SEGURANÇA QUE O DEUS VIVO NOS DÁ. 
Agora estou meditando sobre o Capítulo 47, versículos 12, 13, 14 e 155. O que 

 
4 “Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração: 

Eu o sou, e fora de mim não há outra; não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Porém ambas 
estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez; em toda a sua plenitude 
virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, e da grande abundância dos teus muitos 
encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste: Ninguém me pode ver; a tua sabedoria e o 
teu conhecimento, isso te fez desviar, e disseste no teu coração: Eu sou, e fora de mim não há outra. 
Portanto sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a 
possas evitar; e virá sobre ti de repente desolação que não poderás conhecer.” Isaías 47:8-11 
5 “Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste 

desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te 
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o Senhor diz sobre esses ídolos? Eles são como palha, o fogo os destruirá, e eles 
não poderão se salvar, todos eles irão embora, cada um seguindo o seu próprio 
caminho, e nenhum desses ídolos poderá salvar você, ó Babilônia.  

Nesses versos nós encontramos, então, um desafio muito objetivo: 
em quem nós colocamos a nossa segurança? A Babilônia sempre esteve segura 
nos seus despachos, nos seus feiticeiros, nos seus adivinhos, nas suas religiões 
místicas, de mistério. Será que eles poderiam ajudá-la agora na hora do juízo? 
Na hora em que a mão de Deus seria colocada contra ela? Certamente não, 
querido amigo, não há como escapar das mãos de Deus. Assim também acontece 
conosco, o único recurso que temos é confiar na segurança que o próprio Senhor 
nos dá.  

Para quem você vai buscar ajuda? Para quem você vai recorrer 
naqueles momentos de aflição e de angústia? Eu espero que você recorra para 
Deus. 

Muito bem, agora podemos chegar a uma conclusão nesse capítulo, 
no estudo, da verdade, desses dois capítulos. Então diante dessas comparações 
só nos resta levarmos muito a sério o nosso Deus, só nos resta lembrar dessas 
verdades e guardá-las em nossa mente e nosso coração. Só nos resta acolher 
essas verdades em nosso íntimo, no nosso coração, mas para isso é necessário 
nós fazermos alguns reconhecimentos.  

Primeiro, QUEM SÃO AQUELES QUE NÃO LEVAM DEUS A SÉRIO? 
São os que se entregam a falsa religiosidade, isto é, a idolatria, ao hedonismo, 
a busca dos prazeres, a feitiçaria, ao misticismo, a astrologia; são aqueles que 
executam a injustiça, são aqueles que se esquecem do fim, das advertências 
de que a vida é rápida e passageira, mas temos que reconhecer, também, quem 
são aqueles que levam Deus a sério. São os que não confiam no homem, mas 
confiam no cuidado e no amor de Deus. São os que constatam a Sua soberania 
sobre tudo e sobre todos. São os que compreendem a salvação que há em Deus, 
no Messias, em Jesus Cristo.  

Portanto, a minha oração é que você esteja nesse segundo grupo, 
que seja um daqueles que temem a Deus e levem Deus a sério. A minha oração 
é que possamos levar Deus a sério, que possamos confiar no seu amor, constatar 
a sua soberania, compreender a sua salvação, e que tenhamos em Cristo a plena 
salvação que Ele nos oferece.  

Meu desejo é que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o 
próximo programa.  

 
na multidão dos teus conselhos; levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam 
os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como 
a pragana, o fogo os queimará; não poderão salvar a sua vida do poder das chamas; não haverá brasas, 
para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem 
trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade; cada qual irá vagueando pelo seu caminho; 
ninguém te salvará.” Isaías 47:12-15 



 
8 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

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


