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TODA A GLÓRIA SÓ PERTENCE AO SENHOR 
Isaías 49:1-26 

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

série ATRAVÉS DA BÍBLIA; você sabe que esse programa tem por objetivo estudar 
toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos 
com o propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós.  

Querido amigo, você sabe que não existe no mundo um livro que 
possa ser comparado a Bíblia Sagrada, o Deus Santo que ainda fala hoje, usou 
homens santos, isto é separados, para registrar, para nós, a sua mensagem. 
Tudo quanto Deus tinha a nos dizer ele disse por meio dos seus servos e está 
registrado na Bíblia Sagrada, por isso, é importante estudá-la. 

E sobre o estudo da Bíblia você sabe que hoje estamos com o livro 
de Isaías; e hoje é o texto do Capítulo 49, em que a grande mensagem é: TODA 
A GLÓRIA SÓ PERTENCE AO SENHOR.   

(...)  

Vamos orar? Pai querido, pedimos-te a tua bênção nesta 
hora de estudo e meditação da Tua Palavra. Conceda-nos, 
Senhor, a Tua bênção a cada um dos nossos ouvintes. Que 
todos possam ouvir a Tua voz neste momento. Senhor 
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também pedimos que nos dês a iluminação do Teu Santo 
Espírito, e a capacitação dEle para cumprirmos o Teu 
querer. Senhor Deus, mesmo sem merecermos nós te 
pedimos essas bênçãos baseados no Senhor Jesus Cristo, e 
é em nome dEle que nós oramos, AMÉM! 

Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos Isaías 49, do verso 
1 até o 26. Nesse texto vamos verificar que o profeta Isaías nos chama a atenção 
para outra verdade que deve está sempre presente em nossas mentes. Tudo o 
que fizermos devemos fazer para a glória de Deus.  

Foi Paulo que disse de um modo muito objetivo que “portanto, 
quer comais, quer bebais, que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para 
a glória de Deus” (1ª Coríntios 10:31). E como havíamos comentado no 
programa passado, uma das maneiras de glorificarmos a Deus por suas ações 
bondosas para conosco, é reconhecermos a Sua graça.  

Como dissemos anteriormente, o nosso Deus é um Deus gracioso, 
é um Deus perdoador, é um Deus libertador. E lhe damos com o Seu poder, 
constantemente no Antigo Testamento, salvando o povo de Israel da escravidão 
do Egito, dando-lhe diversas vitórias contra aqueles inimigos que habitavam a 
região da Palestina.  

E agora, nessa época do profeta Isaías, Deus estava prometendo 
que iria fazê-lo retornar do exílio. Deus levantaria um imperador pagão para 
atuar como seu servo na realização desse projeto tão especial. O papel de Deus 
como libertador do seu povo de Judá, naquela época, era um papel que servia 
como uma sombra do trabalho da redenção que seria realizada pelo Messias no 
Novo Testamento. É, a maneira pela qual Deus trabalhou com Israel era a 
maneira pela qual o Senhor Jesus Cristo trabalharia conosco e com você nessa 
época que nós já pertencemos, a essa época da Nova Aliança.  

Por entender então essa grande verdade, é que o Salmista disse 
de uma maneira muito sintética “à presença de Deus perecem os ímpios, mas 
os justos se regozijam, exultam na presença de Deus” (Salmo 68:2-3).  

Na verdade, querido amigo, com esse contexto histórico é possível 
reconhecermos o grande amor de Deus pela humanidade, pois quando Deus 
chamou Abraão, ele disse “sê tu uma bênção, pois abençoarei os que te 
abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra”, conforme 
Gênesis 12:2-3, certamente Deus estava mostrando que a formação da Nação 
Israelita tinha como objetivo tornar abençoadora e transmissora do seu grande 
e gracioso amor a todos os povos.  

Foi com esse objetivo que Deus colocou Israel, através dos 
patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José também; posteriormente, depois de 430 
anos, ele resgatou o seu povo e dirigiu Israel na saída do Egito.  

A partir dessa saída da escravidão, Deus conduziu Israel a terra 
prometida, mas infelizmente, você sabe disso, nós já estudamos, o povo, com 
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exceção de alguns no tempo da monarquia unida e no tempo do reino do sul, o 
povo se manteve rebelde a tal ponto que o próprio Senhor os conduziu aos 
exílios da Assíria e da Babilônia, também.  

Mas, nesse ponto, ao considerarmos o texto desse Capítulo 49, 
percebemos que Deus conduziu essa magnífica restauração do seu povo, 
devendo, então assim, ser reconhecido, honrado, respeitado, adorado e 
glorificado.  

E Deus, então, anunciou através de Isaías, que reconduzia essa 
restauração, a partir de um servo seu, que tinha recebido o chamado divino 
desde o ventre da sua mãe; esse capítulo detalhando essa bondosa ação de Deus 
em recuperar o seu povo, nos mostra como Deus é soberano e vai conduzindo a 
história para lhe dar o final que ele já tinha planejado lá, há muito tempo atrás, 
desde a eternidade.  

Mesmo que este servo do Senhor tivesse alguma preocupação em 
relação ao seu ministério e em relação a aceitação das suas palavras, Deus 
mostrou-se confiante de que o servo faria um bom trabalho.  

Não apenas ele resgataria o seu povo de volta à terra prometida, 
mas esse servo do Senhor seria também uma bênção para todas as Nações, 
tarefa essa intencionada desde a chamada de Abraão.  

Conforme os estudiosos, esse não seria apenas o servo de Deus 
para Israel, mas seria um servo para todas as nações, para que a salvação de 
Deus pudesse chegar até os confins da terra. 

Ao estudarmos então esse texto, devemos reconhecer, logo no 
início dele, nesses versos que vamos tratar sobre esse servo do Senhor, que 
temos uma dificuldade que precisamos superar; é, veja bem, no verso 3, o 
profeta Isaías identifica o servo do Senhor como sendo a Nação Israelita, mas é 
interessante notarmos que no verso 5, já não podemos identificar o servo como 
uma nação, é, porque veja bem, não era coerente dentro de um contexto uma 
missão realizada em favor de si mesmo. 

A pergunta que se faz, então, e que precisa de uma boa resposta 
é a que serve se refere esses versículos 3 e 5, no início desse Capítulo 49? Como 
dissemos, parece que no verso 3, a Nação Israelita está em foco, porém no verso 
5, parece que aquele que fala está sendo incumbido de restaurar a Nação 
Israelita a Deus.  

Então existe algumas possibilidades de compreensão dessas 
passagens: primeiro, esse servo seria uma figura ideal da Nação Israelita; 
segundo, esse servo seria um remanescente justo de israelitas, dentre os quais, 
provavelmente, o profeta Isaías faria parte; e terceiro, esse servo poderia ser, 
finalmente, o futuro servo Messias que se identificou com Israel.  

Os estudiosos que apoiam essa interpretação, entendem que ela é 
possível diante do forte teor messiânico constante nos próximos capítulos. 
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Porém, mesmo reconhecendo o valor dessa terceira interpretação, é provável 
que Isaías esteja se referindo ao remanescente, isto é, aos judeus, justos e 
fiéis, aqueles que temiam a Deus e pertenciam a comunidade que voltaria do 
exílio.  

Essa interpretação parece esclarecer as palavras do apóstolo Paulo 
em Atos 13: 47, pois, veja bem, pregando aos judeus em Antioquia, na Psídia, 
Paulo citou esse trecho do profeta Isaías afirmando aos seus ouvintes que o 
remanescente, isto é, os judeus que temiam a Deus e que proclamavam 
fielmente o evangelho, estavam cumprindo o que Deus falara através do seu 
profeta, a pelo menos 700 anos antes.  

Então, nesse capítulo, fica evidente, fica patente que a obra nova 
que Deus faria em favor do seu povo, como vimos no capítulo 48, era uma obra 
de restabelecimento da sua aliança com Judá. Não só uma renovação espiritual, 
mas também física, com alimentação, com água, com alegria nos seus corações.  

Se houvesse alguma dúvida em relação ao amor de Deus, todos 
eles deveriam saber que Deus os amava com certeza. Deus estava 
estabelecendo um novo povo, um remanescente, por muitas gerações um 
remanescente que lhe fosse fiel e que o amasse. Foi desse remanescente que 
surgiu o Messias e posteriormente a própria igreja.  

Por isso não há um outro título que possamos dar a esse capítulo 
que não esse: TODA A GLÓRIA SÓ PERTENCE AO SENHOR. O texto, então, que 
vamos considerar é Isaías 49, de 1 a 26.  

Sendo que a volta do exílio estava na perspectiva do profeta e 
dessa profecia, e sendo que a data dessa profecia se referia, muito 
provavelmente, ao período entre os anos 539 e 538 quando a Babilônia foi 
derrotada pela Pérsia, e o ano 536, quando os judeus voltaram para a Palestina, 
apoiados no decreto de Ciro, é possível percebermos à atenção do profeta nas 
condições da Palestina que receberia de volta o povo de Deus. Como dissemos 
anteriormente havia preocupações e alguns perigos possíveis que deveriam ser 
enfrentados; porém os judeus deveriam reconhecer que o exílio tinha sido uma 
bênção para eles. 

É, indireta ou diretamente, eles aprenderam que poderiam 
prestar culto ao Senhor em qualquer lugar da terra, mas teriam que reconhecer, 
ainda, que Jerusalém ainda simbolizava a vida política e religiosa da nação, por 
isso esse convite, essas palavras valorizando Jerusalém, o Templo e o Culto; 
essa chamada para voltar para Jerusalém.  

Deus, então, ao reconduzir o seu povo para a terra prometida, 
queria, de novo ali, ser adorado e celebrado, o que Deus esperava do seu povo 
era ser reconhecido como um Deus que age bondosamente, e por isso deveria 
ser glorificado. Assim, com esse conteúdo, o desafio do texto para nós, pode 
ser visto, então, nessa sentença: DIANTE DAS SUAS MARAVILHOSAS OBRAS, É 
DEVER DE TODOS DAR TODA A GLÓRIA A DEUS. Eu repito, então, essa frase 
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para que você possa ter essa síntese do Capítulo 49:  DIANTE DAS SUAS 
MARAVILHOSAS OBRAS, É DEVER DE TODOS DAR TODA A GLÓRIA A DEUS. 

E nesse texto nós vamos encontrar cinco aspectos da glória que só 
deve ser dada a Deus. 

O primeiro aspecto, então, dessa glória do Senhor, SE VÊ NA 
PREPARAÇÃO DOS SEUS SERVOS. Versículos de 1 ao 41. Quando lemos esse 
texto, nós percebemos que essa é uma verdade, toda a glória deve ser dada a 
Deus pelos detalhes que Ele empreende na preparação daquele que lhe serviria 
como um servo. Veja bem, primeiro Deus chama à atenção de todos para que 
vejam as suas obras; segundo, Deus escolhe soberanamente a quem Ele quer 
usar, mesmo que ele ainda não tenha nem nascido; terceiro, Deus o conhece e 
o chama pelo nome; quarto, Deus lhe dá uma tarefa específica, a sua mensagem 
seria poderosa e importante, pois a palavra de Deus é como uma espada de dois 
gumes; quinto, Deus prepararia o seu servo que, mesmo a temores e dúvidas 
iria ser usado para que nEle todos vissem a grandeza do Senhor.  

Querido amigo, você tem se aberto para ser usado por Deus? Ou, 
será que o seu temor ou as suas dúvidas impedem que os que estão ao seu redor 
vejam as obras do Senhor?  

O segundo aspecto da glória do Senhor, SE VÊ NO ALCANCE DO 
MINISTÉRIO DO SEU SERVO. Versículos 5, 6 e 72. Muito bem, nesses versículos 
nós percebemos os antigos planos de Deus sendo novamente restabelecidos. 
Com esse remanescente Deus faria com que os seus antigos planos se 
estabelecessem definitivamente. Esse remanescente fiel, de judeus tementes 
a Deus, que esperavam no Senhor e que tinham as suas forças renovadas pelo 
Senhor, conforme vimos em 40:31, não só seria uma bênção para o restante da 
nação judaica como também seriam usados pelo Senhor para ser uma bênção 
para os outros povos e nações. 

Essa bênção seria efetivada na transmissão da mensagem da 
salvação divina. Reis e líderes mundiais se curvariam e se renderiam ao ver a 
salvação divina comprovando, então, a fidelidade e o amor divino pelo seu 
povo, pois, afinal, Deus é que tinha escolhido o povo descendente de Abraão.  

Querido amigo, você já pertence a esse remanescente? É, a esse 
grupo daqueles que temem a Deus? Você tem sido renovado pelas forças do 

 
1 “Escutem-me, vocês, ilhas; ouçam, vocês, nações distantes: Antes de eu nascer o Senhor me chamou; 

desde o meu nascimento ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada, na 
sombra de sua mão ele me escondeu; ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele 
me disse: "Você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor". Mas eu disse: "Tenho me 
afadigado sem qualquer propósito; tenho gasto minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é 
devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus". Isaías 49:1-4 
2 “E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo para trazer de volta Jacó 

e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força; 
ele diz: "É coisa pequena demais para você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de 
volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você 
leve a minha salvação até aos confins da terra". Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, àquele 
que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes: "Reis o verão e se levantarão, líderes 
verão e se encurvarão, por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu". Isaías 49:5-7 
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Senhor? Você tem experimentado a presença do Senhor, no seu dia-a-dia? São 
perguntas que só você, diante de Deus, pode respondê-las.  

O terceiro aspecto da glória do Senhor, SE VÊ NA 
TRANSFORMAÇÃO PRODUZIDA ATRAVÉS DO SEU SERVO. Versículos 8 a 133. E 
aqui, então, é possível entender-se que através da fidelidade, através da 
confiança desse grupo remanescente, Deus mesmo iria abençoar todo o seu 
povo.  

Aqui não temos, necessariamente, a ação dos servos do Senhor, 
do remanescente fiel, transformando a terra da Palestina, com certeza, não! 
Mas o que temos aqui é o próprio Senhor, que é o criador e o controlador da 
criação, prometendo que atuaria até sobre as condições físicas da Palestina, 
para dar ao seu povo uma nova terra, que mana leite e mel.  

Pastos, montes cobertos de vegetação, abundância na fertilidade 
das lavouras, sol em temperatura amena, ventos gostosos e agradáveis, fontes 
de águas puras e frescas, e estradas aplainadas. Essas seriam comprovações das 
ações generosas de Deus para com o seu povo. E a própria natureza, então, 
celebraria, glorificaria as bondades do Senhor.  

Querido amigo, porque Deus é compassivo e cuida dos afligidos, 
podemos ter certeza que Ele, ainda hoje, nos trata dessa maneira.  

Você tem comprovado, você tem experimentado essas bondosas 
ações do Senhor? Você tem glorificado o Senhor pela sua obra misericordiosa e 
graciosa sobre a sua vida?  

O quarto aspecto da glória do Senhor, SE VÊ NA COMPROVAÇÃO 
DO SEU AMOR POR SEU POVO. Versículos 14 até 214. Esse é um texto longo, 
mas é interessante chamar à atenção para uma frase do versículo 18 e daí para 
frente: “Olhe para todos os lados, veja o que está acontecendo. Os seus 
moradores estão voltando. Eles estão chegando. Juro, pela minha vida, que 

 
3 “Assim diz o Senhor: "No tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei; eu o 

guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas 
propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: "Saiam", e para aqueles que estão nas trevas: 
"Apareçam! " "Eles se apascentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda colina estéril. Não 
terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol os atingirá. Aquele que tem compaixão deles os guiará 
e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus 
caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe alguns do norte, alguns do oeste, alguns de 
Assuã". Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra; irrompam em canção, ó montes! Pois o Senhor 
consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Isaías 49:8-13 
4 “Sião, porém, disse: "O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou". "Será que uma mãe pode 

esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se 
esquecer, eu não me esquecerei de você! Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos; seus muros 
estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se 
de você. Erga os olhos e olhe ao redor; todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha 
vida que você vestirá a todos como ornamento; você os vestirá como uma noiva", declara o Senhor. 
"Embora você estivesse arruinada e fosse abandonada e sua terra fosse arrasada, agora você será pequena 
demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante 
seu luto ainda dirão ao alcance de seus ouvidos: ‘Este lugar é pequeno demais para nós; dê-nos mais 
espaço para nele vivermos’. Então você dirá em seu coração: ‘Quem me gerou estes filhos? Eu estava 
enlutada e estéril; estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só, mas estes... de 
onde vieram?” Isaías 49:14-21 
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todos eles são como joias que você usará com orgulho, assim como uma 
noiva se enfeita com as suas joias.” 

Querido amigo, esses versos, por si só, são um hino que celebra e 
demonstram a glória do Senhor. A glória do Senhor, como já dissemos 
anteriormente, com base em Êxodo 34:12-19, a glória do Senhor é vista na sua 
bondade para com o seu povo.  

Quando Moisés rogou a Deus para ver a glória obteve de Deus uma 
resposta surpreendente. Então ele disse, isto é, Moisés, “Rogo-te que me 
mostres a tua glória, respondeu-lhe o Senhor: ‘farei passar toda a minha 
bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia 
e me compadecerei de quem eu me compadecer.” 

Querido amigo, veja bem, Moisés pede para ver a glória do Senhor 
e Deus lhe responde dizendo que fará passar diante dele toda a sua bondade. 
Será que nós conseguimos entender? Com certeza! A glória do Senhor é o seu 
amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua bondade. Então porque Deus 
é um Deus amoroso, faria com que aquela terra deserta fosse novamente 
povoada pelo seu povo. Esse povo voltaria alegre de todas as Nações. Deus nos 
concede a sua compaixão e restauração.  

Você tem experimentado essas bênçãos de Deus em sua vida?  

O quinto aspecto, então, da glória do Senhor, SE VÊ NA 
RESTAURAÇÃO DO SEU POVO. Versículos 22 até 265. Nesse texto encontramos 
uma das raras passagens bíblicas em que o futuro poder dos israelitas é 
relatado, uma vez que foram soltos pelos seus opressores babilônicos.  

Em certo sentido, nessa passagem, podemos ver o poder e a 
influência israelita na nova época, e é claro que esse poder e influência não se 
restringia as questões políticas ou ao domínio israelita sobre as nações 
circunvizinhas. Não, na verdade, desde aquela época e até os dias do Novo 
Testamento, e ainda até a queda de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, a 
nação judaica não exerceu o poderio e sua influência como no dia dos reis. 
Entretanto muito maior poder e influência os judeus exerceriam, pois através 
deles a profecia do Messias se cumpriria e, de fato, se cumpriu na pessoa do 
nosso amado Senhor Jesus Cristo. 

 
5 “Assim diz o Soberano Senhor: "Veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os 

povos; eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão os seus 
padrastos, e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em 
terra; lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor; aqueles que esperam em mim 
não ficarão decepcionados". Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros, ou serem os prisioneiros 
resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor: "Sim, prisioneiros serão tirados de 
guerreiros, e despojo será retomado dos violentos; brigarei com os que brigam com você, e seus filhos, 
eu os salvarei. Farei seus opressores comerem sua própria carne; ficarão bêbados com seu próprio sangue, 
como com vinho. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, seu Redentor, o Poderoso 
de Jacó". Isaías 49:22-26 
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Ele será um dia reconhecido como REI DOS REIS, SENHOR DOS 
SENHORES, todos se curvarão a ELE, todo o joelho se dobrará e toda a língua 
confessará que JESUS CRISTO É SENHOR PARA A GLÓRIA DE DEUS PAI.  

Querido amigo, nós estamos, então, diante de um texto que nos 
estimula a glorificar o Senhor, a perceber as manifestações da glória do Senhor. 
O SENHOR É UM DEUS ESPECIAL, O SENHOR É UM DEUS QUE MERECE SER 
CELEBRADO E GLORIFICADO, e a sua glória se vê na sua bondade, na sua 
misericórdia e no seu carinho para com o seu povo.  

Querido amigo, você já confessou ao Senhor Jesus Cristo, rei de 
Israel como seu Senhor e Salvador? Você já faz parte desse reino maravilhoso? 
Você faz parte desse reino em que o comandante é o SERVO IDEAL DO SENHOR? 
Se você ainda não pertence ao Senhor Jesus, se você ainda não faz parte desse 
remanescente fiel e temente a Deus essa é uma boa oportunidade para fazê-lo. 

Entretanto, se você já respondeu positivamente a essas questões, 
essa é a hora de renovar o seu compromisso com o Senhor e estabelecer um 
comportamento que possa atrair outros para esse contato que podemos ter com 
o Senhor Jesus. 

Lembre-se da nossa frase desafio: DIANTE DAS SUAS 
MARAVILHOSAS OBRAS, É DEVER DE TODOS DAR GLÓRIA A DEUS. 

Que o SENHOR te abençoe e que você possa glorificar a Deus no 
seu dia-a-dia. 

Um grande abraço e até o próximo programa.  

 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/todo-gloria-
pertence-ao-senhor/ 


