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O AMOROSO CUIDADO DE DEUS 
Isaías 50.1-51.16 

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

DA BÍBLIA, você que tem nos acompanhado sabe que este programa tem por 
propósito estudar toda a Palavra de Deus e fazemos isso porque entendemos a 
necessidade, cada vez mais urgente, de voltarmos a simplicidade e a 
profundidade dos ensinos bíblicos.  

Em dias como esses, em que através dos jornais, das rádios, das 
TVs e até dos púlpitos de algumas igrejas, as mais diversas e absurdas 
interpretações têm sido proclamadas, nós nos sentimos convocados por Deus 
para expor com genuinidade os princípios eternos que nos fazem viver conforme 
a sua vontade.  

As correspondências que vocês enviam para nós demonstram que 
estamos no caminho certo, por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre 
as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus.  

(...)  

Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua direção e pela 
misericórdia com que Tu nos tratas. Pedimos, Senhor, a 
iluminação do Teu Santo Espírito para o programa de hoje. 
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Que ele sirva de edificação para cada um dos nossos 
ouvintes. Pedimos também a tua bênção para que este 
projeto seja realizado conforme a tua vontade. Senhor, 
pedimos isso não porque merecemos, mas baseados na Tua 
misericórdia, em nome de JESUS, AMÉM! 

Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o Capítulo 50, 
de Isaías, incluindo todos os seus versículos, mas juntamente com eles, vamos 
estudar, também, os primeiros 16 versículos do Capítulo 51. Fazemos isso 
porque nesses textos encontramos uma nova referência ao SERVO DO SENHOR, 
essa referência é colocada em contraste com a parte mais dura do povo de 
Judá, a parte infiel do povo que era incrédulo e obstinado, referiam-se a Deus 
como culpado por todos os infortúnios que eles experimentavam ao serem 
exilados na Babilônia.  

A partir do Capítulo 40, encontramos esse tipo de defesa de Deus, 
certamente diante dessas acusações indevidas, que podemos constatar no 
Capítulo 40, 27 a 31, em 41, 18 a 25, no Capítulo 43, 22 a 28, e agora no início 
desse Capítulo 50, de 1 a 3.  

Essa parte do povo rebelde e cego espiritualmente, acusava o 
Senhor Deus de ter sido infiel a sua aliança com o seu povo, usando, novamente, 
a figura de um casamento, o Senhor Deus, então no papel de marido, era 
acusado de repudiar a nação israelita que ocupava o papel de esposa. Agora, 
mudando um pouquinho de figura, usando uma figura comercial, o Senhor 
estava sendo acusado também de vender seus filhos para pagar as suas dívidas. 
Ora, em comparação a essa acusação, no verso 4 em diante, encontramos 
novamente a figura do SERVO DO SENHOR, um servo obediente e disposto a 
fazer a vontade do Senhor. 

Ao invés de acusar o Senhor Deus, esse SERVO DO SENHOR se 
demonstrava obediente e submisso, e ao tratar sobre as atitudes corretas desse 
servo, são destacadas em razão da sua vocação profética, a sua palavra, a sua 
linguagem, como a dos eruditos, os sofrimentos que ele teria que experimentar 
no desenvolvimento da sua missão, e também a sua confiança, confiança que 
ele depositava no Senhor. Ao invés da acusação indevida, feita por aquela parte 
dura do povo de Judá, nesse exemplo do servo, vemos alguém dócil, amável e 
disposto a obedecer a vontade do Senhor.  

Ainda em se tratando dessa figura ímpar do SERVO DO SENHOR, 
estudiosos diversos defendem posições diferentes em relação ao significado 
correto desse personagem que mais uma vez é colocada pelo profeta Isaías. O 
Senhor Jesus é mencionado como SERVO DO SENHOR. O povo de Israel é 
mencionado como SERVO DO SENHOR, o profeta Jeremias, por todas as suas 
circunstâncias, também foi apontado, também, como esse SERVO DO SENHOR.  

O próprio profeta Isaías também aparece com uma possível 
interpretação, mas, finalmente, interpreta-se essa figura de SERVO DO 
SENHOR, como o remanescente fiel que seria usado pelo Senhor para mais uma 
vez abençoar o restante do povo, o povo em geral. E ao invés de dar razão as 
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críticas indevidas, através desse relacionamento amoroso com o seu SERVO, o 
Senhor demonstra aos israelitas espiritualmente cegos que o acusavam, que na 
verdade, na verdade, ele sempre se manteve fiel e o seu cuidado para com o 
seu povo poderia ser comprovado.  

Por isso, o título sugerido para esse capítulo é: O AMOROSO 
CUIDADO DE DEUS. O AMOROSO CUIDADO DE DEUS, esse é o título que, 
segundo o meu entender, resume todo o capítulo 50 e a primeira parte do 
capítulo 51, até o verso 16. Nesse texto, Deus estava garantindo ao povo que 
estava no exílio, que Ele não os tinha abandonado, pelo contrário, mesmo no 
exílio, eles não tinham saído do seu controle soberano, e do seu amoroso 
cuidado.  

O exílio não foi uma falha, não foi uma desatenção divina, não, o 
exílio não foi uma carta de repúdio para a mulher infiel, de jeito nenhum, Deus 
não tratou o afastamento de Judá como definitivo, Ele sempre manteve a 
esperança de que voltariam. Essa figura da relação matrimonial era bem 
interessante e remontava a LEI, as palavras de Moisés quando ele legislou sobre 
o divórcio, motivado pela dureza do coração humano. Conforme Deuteronômio 
24, de 1 a 3, o marido, caso se divorciasse da sua esposa, deveria conceder a 
ela uma certidão, era obrigatório isso, ele deveria conceder a ela uma carta, 
uma certidão de divórcio.  

Conforme o profeta Jeremias, veja bem, Deus dera a Israel, o 
Reino do Norte, esta certidão de divórcio, veja bem que palavras sérias essas, 
“quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério eu despedi a 
pérfida Israel, e lhe dei carta de divórcio”, são palavras em Jeremias 3:8. 

Mas para a irmã, a falsa Judá, o Reino do Sul, que tentou enganar 
com falsa aparência, ela teve que experimentar o exílio, pois mesmo vendo o 
exemplo do que ocorrera com Israel, veja as palavras de Jeremias, “apesar de 
tudo isso, ela não voltou de todo coração para mim, mas fingidamente”, 
diz o Senhor dos Exércitos em Jeremias 3:9. 

O exílio não foi um divórcio, mas deveria ser encarado como um 
período real de separação, como veremos mais adiante como Deus declarou, 
“por breve momento de deixei, mas com grande misericórdia torno a 
acolher-te, num ímpeto de indignação escondi a minha face por um 
momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de Ti”, diz o Senhor, 
teu Redentor, conforme nós estudaremos no capítulo 54, versículos 7 e 8. 

Portanto, querido amigo, nós precisamos entender e, certamente, 
os judeus precisavam entender que Deus estava comprovando o seu amor e a 
sua aliança; no verso 2, por exemplo, ele afirma que ao vir, chamou o seu povo 
de volta, mas ninguém respondeu, e ele, também, não encontrou ninguém. 
Judá, na verdade, foi surda diante do Senhor, e não lhe respondeu. Em um 
momento, até irônico, é possível perceber que a sua pergunta é satírica, e 
contém um desafio, disse o Senhor: “Será que o meu braço era curto demais 
para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los?” 
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Ora, essas perguntas deveriam fazê-los pensar. Certamente, não! 
Na verdade, Deus sempre tratou com extremo zelo o seu povo, por amor ao seu 
próprio nome e pessoa e por isso Ele, então, deveria ser louvado e celebrado. 
E é por isso, então, que nós podemos constatar, é possível verificarmos que a 
melhor frase para esse capítulo, sintetizando este capítulo, podemos sintetizá-
lo nesta frase: O AMOROSO CUIDADO DE DEUS SÓ SERÁ EXPERIMENTADO POR 
AQUELES QUE NELE CONFIAM. Veja bem, é um resumo desses textos, muito 
interessante, do Capítulo 50, todo o capítulo, e 51, 1 a 16, O AMOROSO 
CUIDADO DE DEUS SÓ SERÁ EXPERIMENTADO POR AQUELES QUE NELE 
CONFIAM. 

E nós vamos encontrar aqui, cinco comprovações desse cuidado de 
Deus, desse amoroso cuidado de Deus. 

Em primeiro lugar, comprova-se o amoroso cuidado de Deus, NA 
SUA NEGATIVA DE REJEITAR O SEU POVO. Versículos 1 a 31, do Capítulo 50. 
Fica claro aqui que Deus não havia se divorciado do seu povo, da sua esposa, 
ele prometia que a levaria de volta a seu lar; foi usando essa figura de um 
marido traído que reconduziu a esposa de volta ao lar várias vezes, que o 
profeta Oséias também mostrou o amor de Deus pelo seu povo. Nessa mesma 
época em que Isaías profetizava para o Reino do Sul, Oséias profetizava para o 
Reino do Norte e com a mesma mensagem mostrava que a promessa de 
restauração deveria ser levada a sério por todos aqueles que amavam a Deus 
verdadeiramente.  

O exílio, então, foi explicado tendo como causa os pecados e as 
maldades do povo, mas mesmo nessa situação dura que enfrentavam os judeus, 
eles não tinham razão de pensar e afirmar que Deus os tinha abandonado.  

Em segundo lugar, comprova-se o amoroso cuidado de Deus, NA 
AJUDA OFERECIDA AO SEU POVO. Capítulo 50, versículos 4 a 92. É interessante 
percebermos nesses versículos, palavras de compreensão, de maturidade, de 
visão, palavras de alguém que consegue entender o agir de Deus. 

Querido amigo, quando estamos interessado, a cada manhã, em 
ouvir a voz de Deus, como o profeta diz no versículo 4, certamente o nosso dia 
é um dia vitorioso, e vamos nos tornando, cada vez mais, maduros. Um povo 

 
1 “Assim diz o SENHOR: Onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é 

o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas 
transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu, e ninguém apareceu? Chamei, e ninguém 
respondeu? Porventura tanto se encolheu a minha mão, que já não possa remir? Ou não há mais força em 
mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que 
cheirem mal os seus peixes, porquanto não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, 
pôr-lhes-ei um saco para a sua cobertura.” Isaías 50:1-3 
2 “O Senhor DEUS me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao 

que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles 
que aprendem. O Senhor DEUS me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde; não me retirei para trás. As 
minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos; não escondi 
a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor DEUS me ajuda, assim não me 
confundo; por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o 
que me justifica; quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente; quem é meu adversário? Chegue-
se para mim. Eis que o Senhor DEUS me ajuda; quem há que me condene? Eis que todos eles como roupas 
se envelhecerão, e a traça os comerá.” Isaías 50:4-9 
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amadurecido ou um crente maduro, não se abala quando os inimigos vêm contra 
ele, e o pisoteiam, humilham, não! Agora, veja bem, arrancar a barba e puxar 
os cabelos, naquele tempo, era sinal de humilhação, mas por confiar no Senhor, 
esse SERVO DO SENHOR, provavelmente numa referência a JESUS ou até uma 
referência ao remanescente, mesmo diante das provocações, dos sofrimentos, 
das aflições que ele passaria, ele permaneceria firme como uma rocha, ele 
tinha certeza da sua posição e ela permanecia pois o Senhor estava com ele.  

Ele sabia que podia contar com a bênção do Senhor, pois Deus 
mesmo destruiria seus inimigos. E a minha pergunta, então a você, para aplicar 
essa passagem bíblica a você, é a seguinte: VOCÊ TEM ESSA EXPECTATIVA? VOCÊ 
TEM ESSA CONFIANÇA EM DEUS? QUE DEUS ESTÁ DO SEU LADO? E QUE VAI 
DERROTAR OS SEUS INIMIGOS? DE QUE, NA VERDADE, A LUTA NÃO É SUA MAS É 
DELE?  

Querido amigo, não se sinta humilhado, pois quem está contigo é 
maior do que aquele que está no mundo.  

Em terceiro lugar, comprova-se o amoroso cuidado de Deus, NO 
OFERECIMENTO DA SUA LUZ. Capítulo 50, versículos 10 e 113. Nessas palavras 
encontramos palavras de encorajamento, de ânimo, elas, se forem aplicadas ao 
Senhor Jesus, elas significam a direta ação de Deus e do Espírito Santo no seu 
ministério, iluminando o seu campinho até a entrega da sua vida na cruz por 
todos nós.  

Porém, se essas palavras se referem ao remanescente fiel, ao 
SERVO DO SENHOR que passaria por tribulações, tais palavras forneciam pleno 
encorajamento e estimulavam a confiança. Assim nós também, quando 
passarmos por momento em que a escuridão nos assola, devemos recorrer 
aquele que é a verdadeira luz, a LUZ DA VIDA.  

Por outro lado, aqueles que não confiavam no Senhor, como a sua 
luz, para aqueles que queriam, eles mesmos, iluminar os seus caminhos, 
acendendo fogo e possuindo flechas incendiárias, ah, esses corriam o risco de 
queimarem a si mesmos.  

Certamente essas palavras também continham um elemento que 
os lembraria das práticas malignas que destruiriam aqueles que confiavam nos 
ídolos falsos e nos ídolos mortos. 

Querido amigo, temos que lembrar que o fogo sempre foi utilizado 
como uma figura do juízo divino, do castigo divino. Ou andamos na LUZ DO 
SENHOR ou produzimos a nossa própria luz, ou recorremos ao Senhor pedindo 
para Ele a suficiência nos nossos passos ou corremos um sério risco de sermos 
queimados pelo juízo de Deus.  

 
3 “Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas, e não tiver 

luz nenhuma, confie no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todos vós, que acendeis 
fogo, e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as faíscas, que acendestes. 
Isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis.” Isaías 50:10,11 
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Em quarto lugar, comprova-se o amoroso cuidado de Deus, NO 
OFERECIMENTO DA SUA JUSTIÇA. Nesses versos, nos versículos de 1 ao 84, do 
Capítulo 51, o que se comprova é a bondade e a misericórdia do Senhor.  

Aqui nós temos três divisões: em primeiro lugar, os israelitas 
exilados deveriam vencer o seu desânimo e o seu medo e as suas dúvidas, e 
aceitar, confiadamente, a promessa do Senhor, de que Ele iria livrá-los fazendo-
os retornar para a terra da promessa. Isso nós percebemos claramente nos 
versículos 1, 2 e 3; agora, em segundo lugar, as palavras constantes nos 
versículos 4, 5 e 6, parecem repetir a ideia, que tinha surgido anteriormente 
no capítulo 42:1-4, quando já tratamos sobre o SERVO DO SENHOR; a mensagem 
é que aquilo que Deus faria, seria uma luz para todos os povos e não somente 
para os judeus; essa luz seria a salvação de Deus planejada já desde a 
eternidade, uma salvação que incluiria todos os povos da terra.  

Lembre-se que o Senhor tinha dito a Abraão, “em ti serão 
benditas todas as famílias da terra”. Essa era a grande novidade, a salvação 
para todas as nações não era concebida pela mente judaica, mas para Deus foi 
esse sempre o seu plano eterno.  

Finalmente, nos versos 7 e 8, o profeta reconhece que todas as 
coisas da criação, sujeitas a mudanças e a decadência, elas iriam passar. 
Porém, a salvação que Deus nos concede é uma salvação imutável e ela 
permanecerá para sempre. Essa era uma mensagem de esperança e de 
confiança. 

Então, a minha pergunta para você é muito objetiva, me permita 
perguntar: VOCÊ TEM CERTEZA DESSA SALVAÇÃO QUE SÓ DEUS PODE NOS 
OFERECER? VOCÊ TEM CERTEZA QUE VOCÊ PODE CONFIAR EM DEUS E NAS SUAS 
PROMESSAS? VOCÊ TEM CONFIADO NAS PROMESSAS DO SENHOR? VOCÊ É SALVO? 
Cuidado! Cuidado! Não deixe de crer apenas por causa de algumas 
circunstâncias mais adversas, o nosso Deus merece toda a nossa confiança, 
merece que entreguemos a nossa vida aos seus cuidados.  

 
4 “Ouvi-me, vós os que seguis a justiça, os que buscais ao SENHOR. Olhai para a rocha de onde fostes 

cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, 
que vos deu à luz; porque, sendo ele só, o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor 
consolará a Sião; consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua 
solidão como o jardim do Senhor; gozo e alegria se achará nela, ação de graças, e voz de melodia. Atendei-
me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim; porque de mim sairá a lei, e o meu juízo 
farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus 
braços julgarão os povos; as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos 
para os céus, e olhai para a terra em baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se 
envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente; porém a minha salvação 
durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em 
cujo coração está a minha lei; não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. 
Porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã; mas a minha justiça durará para 
sempre, e a minha salvação de geração em geração.” Isaías 51:1-8 
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Em quinto e último lugar, comprova-se o amoroso cuidado de 
Deus, NO OFERECIMENTO DA SUA PROTEÇAO. Aqui nós temos o Capítulo 51, 
versículos 9 a 165: 

“Desperta-te, desperta-te, veste-te de fortaleza, ó braço de Jeová; 
desperta-te como nos dias da antiguidade, nas gerações dos tempos 
antigos. Porventura não és tu o que cortou em pedaços a Raabe, o que 
traspassou ao dragão? 

Não és tu o que secou o mar, as águas do grande abismo; o que fez do 
fundo do mar um caminho, para que por ele passassem os remidos? 

Os resgatados de Jeová voltarão, e com júbilo virão para Sião; e alegria 
sempiterna descansará sobre as suas cabeças. Eles alcançarão gozo e 
alegria, e a tristeza e o gemido fugirão. 

Eu, eu sou o que vos conforta; quem és tu, para teres medo de um 
homem que morre, e do filho do homem que se tornará como feno? 

Quem és tu que te esqueces de Jeová, teu Criador, o qual estendeu os 
céus e fundou a terra; e que o dia todo temes continuamente por causa 
do furor do opressor, quando se prepara para destruir? onde está o furor 
do opressor? 

O exilado cativo depressa será solto; e não morrerá para ir à sepultura, 
nem lhe faltará o pão. 

Pois eu sou Jeová teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as 
suas ondas: Jeová dos exércitos é o seu nome. 

Pus as minhas palavras na tua boca, e na sombra da minha mão te 
escondi, para que eu plante os céus, funde a terra e diga a Sião: Tu és 
o meu povo.” 

Querido amigo, precisamos rapidamente entender que essa 
palavra do versículo 9, “tu cortaste Raabe” significa não apenas aquela Raabe 
que nós conhecemos no livro de Josué, mas poderia significar também, no 
Hebraico essa palavra poderia significar o povo egípcio, que realmente Deus 
destruiu, colocando-os em perseguição do povo de Israel, mas levando-os até o 
mar vermelho para li afogá-los.  

 
5 “Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor; desperta como nos dias passados, como nas 

gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Não és tu 
aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar, para que 
passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua 
alegria haverá sobre as suas cabeças; gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu, eu sou 
aquele que vos consola; quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem, 
que se tornará em erva? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus, e fundou a terra, e 
temes continuamente todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir; pois onde está 
o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão 
não lhe faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. 
O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra 
da minha mão; para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião: Tu és o meu povo.” Isaías 
51:9-16 
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O Senhor então promete e dá uma palavra de ânimo ao seu povo, 
dizendo que não haveria inimigo humano que pudesse se opor ao povo de Judá 
nesse plano tão especial, tão maravilhoso, de fazê-los voltar para a terra 
prometida.  

Eu espero que você também possa ser uma pessoa sem temor, sem 
medo, sabendo que o Senhor sempre está a sua disposição para o proteger, para 
o guardar.  

Querido amigo, podemos concluir então essa meditação pensando, 
refletindo, mas nos posicionando ao lado do nosso Deus. O nosso Deus é digno 
de toda a nossa confiança, o nosso Deus que tem nos dado uma salvação tão 
maravilhosa merece a entrega da nossa vida a Ele, porque Ele tem cuidado de 
nós.  

Que o SENHOR TE ABENÇOE e que você possa fazer essa decisão, 
entregando-se completamente a ELE.  

Um grande abraço e até o próximo programa.  

 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-amoroso-
cuidado-de-deus/ 


