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BENEFÍCIOS DECORRENTES DA OBRA DO SENHOR 
Isaías 52.13-53.12 

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

DA BÍBLIA, é com grande alegria que chegamos a esse momento especial em 
que podemos reservar alguns minutos, durante o dia, para estudarmos a Palavra 
de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o objetivo de estudarmos 
toda a Bíblia Sagrada é aplicá-la em nossas vidas, adequando o nosso viver a 
vontade de Deus. 

Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer 
mais da Sua vontade, e você se lembra? A vontade de Deus é boa, perfeita e 
agradável, por isso eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos e Bíblia já aberta 
para estudarmos mais um capítulo do livro do profeta Isaías.  

Hoje nós vamos estudar o capítulo 52, versículo 13, anote aí, até 
Isaías 53, versículo 12, é até uma pequena inversão. E você conhece bastante 
o capítulo 53, mas só que os versículos iniciais desse capítulo estão ainda no 
52, por isso é que nós vamos estudar todo esse texto e você vai perceber os 
benefícios decorrentes da obra do SERVO DO SENHOR.   

(...)  
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Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua 
misericórdia, Tua graça, obrigado porque podemos abrir a 
Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Que esse estudo, Pai, no 
dia de hoje possa servir para edificação dos queridos 
irmãos, mas principalmente que ele possa servir para 
salvação daqueles amigos que estão nos ouvindo. Que eles 
possam reconhecer que JESUS CRISTO é esse SERVO 
ESPECIAL que foi dado para morrer no nosso lugar. Pai, que 
haja salvação, nosso oramos pedindo isso em nome de 
JESUS, AMÉM! 

Querido amigo, hoje temos diante de nós, o texto de Isaías 52, 13, 
14 e 15, e o texto do capítulo 53, dos versículos de 1 ao 12. Nesses dois capítulos 
nós vamos basear a nossa reflexão.  

Aqui temos, então, o quarto texto que se refere ao SERVO DO 
SENHOR. É o mais conhecido de todos os textos, por quê? Porque aqui nós temos 
a descrição, em detalhes, dos sofrimentos que ELE experimentou, ou que ELE 
experimentaria. Na verdade, escrito há 700 anos antes da vinda do Senhor 
JESUS CRISTO, nesse texto nós percebemos uma mudança completa de cenário.  

Da alegre volta do exílio, com todo o povo celebrando e 
comemorando a libertação, temos uma mudança radical com um homem só, um 
homem solitário que pagou por toda aquela alegria e festa, tendo ELE que sofrer 
e se dá em favor daquele povo rebelde e incrédulo.  

Certamente essa figura não estava de acordo com a imaginação 
popular, não era essa figura que o povo tinha do MESSIAS, do REI que viria. Ao 
invés de aplausos, rejeição; ao invés de beleza e pompa um indivíduo 
desprezado e rejeitado; um indivíduo desprezado e ignorado. 

Será que Deus tinha a ver algo com isso? SIM, eu quis maltratá-lo, 
disse o SENHOR, conforme o versículo 10. Eu quis fazê-lo sofrer, na verdade, 
veja o versículo 11, ELE sofrerá o castigo de muitos que merecem ser 
castigados. E assim, os pecados deles serão perdoados.  

Querido amigo, o Novo Testamento ecoa as palavras de Isaías 
mostrando que JESUS foi o cumprimento PLENO dessas palavras. Foi ELE, o 
SENHOR JESUS DE NAZARÉ quem nos deu a Sua vida voluntariamente, para que 
todos pudessem ser perdoados, levando sobre si o pecado de muitos. ELE fez 
isso, sabe para quê? Para me reconciliar, para te reconciliar com DEUS, para 
reconciliar o povo com DEUS, invertendo os efeitos da queda original, 
invertendo os efeitos da incredulidade, do pecado daquela nação que se dizia 
povo de Deus. 

Portanto, nesse texto, nós podemos ter como título que descreve 
muito bem e sucintamente essa passagem, essa pequena frase, se você puder 
anotar esse é o título do capítulo 52, 13 a 53, 12, de Isaías: OS BENEFÍCIOS 
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DECORRENTES DA OBRA DO SERVO DO SENHOR. Eu vou repetir:  OS 
BENEFÍCIOS DECORRENTES DA OBRA DO SERVO DO SENHOR. 

Muito bem, quando paramos para refletir esse texto, muito 
conhecido, nós temos que admitir que esse texto realmente muda de figura, 
aquela figura alegre, do povo voltando, é transferida para quem proporcionou 
toda aquela alegria. E essa figura é de algum que sofre. E aí, então, nós 
podemos perceber que esse texto se resume nessa frase tremendamente 
importante: SOMENTE QUEM RECEBE PELA FÉ A OBRA DO SERVO DO SENHOR 
USUFRUI DOS SEUS BENEFÍCIOS. E eu repito: SOMENTE QUEM RECEBE PELA 
FÉ A OBRA DO SERVO DO SENHOR USUFRUI DOS SEUS BENEFÍCIOS.  

E nesse texto, nesse conhecido texto, nós vamos encontrar cinco 
benefícios decorrentes da OBRA DO SERVO DO SENHOR. Cinco benefícios 
decorrentes dessa obra que ELE fez espontaneamente.  

O PRIMEIRO BENEFICIO SE VÊ NA SINALIZAÇÃO VITORIOSA DA 
OBRA DO SENHOR. Versículos 13, 14 e 15, do capítulo 52: 

“Vejam, o meu servo agirá com sabedoria; será levantado e erguido e 
muitíssimo exaltado. 

Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele; sua 
aparência estava tão desfigurada, que ele se tornou irreconhecível 
como homem; não parecia um ser humano; 

de igual modo ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por 
causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram 
compreenderão.” Isaías 52:13-15 

Na verdade, o que temos aqui, é a obra do Senhor JESUS, a obra 
e a exaltação do SERVO. Quem fala aqui é o próprio SENHOR, o meu SERVO é 
novamente uma palavra-chave, o meu servo SUPORTARÁ os sofrimentos, porque 
ELE sabe que esses sofrimentos beneficiarão a muitos. Isso é prudência, isso é 
equilíbrio, essa é a clara sabedoria divina. É essa prudência que vai redundar 
em exaltação, elevação, em algo sublime. 

A descrição, no versículo 14, é a da HUMILHAÇÃO, da DOR, da total 
identificação com o ser humano, naquilo que há de mais miserável. É 
interessante que o SENHOR JESUS se fez pecado, se fez maldito por você e por 
mim. E no versículo 15, nós temos uma outra visão. Há uma visão de vitória, de 
exaltação, de glória futura, assim como pasmaram, vejam o versículo 14, no 
sentido de ficaram cheios de horror e repugnância, diante de tão grande 
sofrimento, diante de tão grande desfiguração, o Senhor JESUS causará, esse 
SERVO causaria admiração, perplexidade, diante da sua exaltação maravilhosa.  

Quando lemos a carta de Paulo aos Filipenses, nós percebemos que 
porque o Senhor JESUS foi humilhado até a morte, e morte de cruz, Deus o 
glorificou, O exaltou, dando-lhe um NOME SOBRE TODO O NOME.  
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Por isso, querido amigo, o primeiro benefício se vê na sinalização 
vitoriosa da obra do SERVO DO SENHOR.  

EM SEGUNDO LUGAR, O SEGUNDO BENEFÍCIO QUE SE VÊ NESSA 
OBRA TÃO ESPECIAL, É O BENEFÍCIO QUE SE VÊ NO SOFRIMENTO VICÁRIO DO 
SERVO DO SENHOR. Versículos de 1 a 31, do capítulo 53:  

“[O povo diz:] Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o 
braço do Senhor? 

Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de 
uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos 
atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. 

Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e 
familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens 
escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima.” 
Isaías 53:1-3 

Querido amigo, essa é a figura do SERVO SOFREDOR. O profeta, 
depois de tanto falar do SERVO, avalia então a sua mensagem e pergunta, para 
ele mesmo, quem creu, quem deu ouvidos a nossa pregação, quem creu nessa 
visão de que o MESSIAS sofreria? Mas, veja bem, essa era a mensagem divina, 
você deve se lembrar que no capítulo 6, quando Isaías foi chamado, e o Senhor 
já disse para ele, olha, ninguém dará crédito a sua pregação, e aqui, então, o 
profeta repete isso como uma pergunta para si mesmo, será que alguém dará 
crédito a essa pregação sobre o MESSIAS?  

A descrição da origem humilde do SERVO, numa manjedoura, sem 
tradição, quem o viria assim, rejeitaria ele completamente, os homens só 
avaliam exteriormente, não observam o íntimo das pessoas, e aí, então, esse 
SERVO seria completamente rejeitado.  

Os homens, conforme o versículo 13, o rejeitariam, desprezariam, 
ele seria chamado de HOMEM DE DORES. Isso é uma descrição da tristeza, o 
SERVO diante da incompreensão dos homens, padeceria, porque ELE veio para 
o que era seu, não só para os judeus, mas para a obra Sua, isso é, para toda a 
criação, e os seus não O reconheceram. Todos nós não O recebemos, todos nós 
O fizemos padecer pelos nossos pecados. 

 
1 “Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder 

libertador do Eterno seria assim?  2-6 O servo cresceu diante de Deus — uma muda mirrada, uma planta 
atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com 
atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência 
própria. Bastava olhar para ele, e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos 
que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado 
em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas 
foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram — nossos pecados! 
Ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas 
que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu um caminho próprio. 
E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo que fizemos de errado.” Bíblia “A 
Mensagem”. 
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Então essa é uma descrição clara da carreira do SERVO. O SERVO 
sofreria no meu e no seu lugar. 

Por isso nós podemos seguir adiante e perceber que sempre há 
benefícios nessa bondosa obra do SENHOR, do seu SERVO. 

E O TERCEIRO BENEFÍCIO, SE VÊ NA SUBSTITUIÇÃO CONCEDIDA 
PELO SERVO DO SENHOR. Versículos 4, 5 e 6:  

“Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre 
si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado 
por Deus, por ele atingido e afligido. 

Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi 
esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos 
trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. 

Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se 
voltou para o seu próprio caminho; e o Senhor fez cair sobre ele 
a iniquidade de todos nós”. Isaías 53:4-6 

Ah, querido amigo, que bênção é essa, por isso Isaías é chamado 
o PROFETA EVANGÉLICO, que bênção maravilhosa essa, o castigo que nos trás e 
paz estava sobre ELE. Nesses versos nós temos, então, explicado a natureza do 
sofrimento do SERVO. Era por causa do pecado, sim, mas não pelo seu próprio 
pecado, mas pelo nosso pecado é que ELE estava sofrendo.  

O versículo 4 é uma declaração do engano do povo, nós o 
reputávamos como um grande pecador, mas ELE foi alguém que levou sobre si 
não os seus pecados, mas levou os pecados de todos nós. Quando ELE usa a 
palavra ELOHIM, DEUS, e não JAVÉ, DEUS DE ISRAEL, ELE quer dizer exatamente 
isso, que ELE foi punido porque DEUS colocou sobre ELE todos os pecados de 
todo o mundo.  

O versículo 5, então, é chamado o João 3:16 do Antigo 
Testamento. Você deve se lembrar bem de João 3:16: “Porque Deus amou o 
mundo de tal maneira que deu Seu Filho Amado, para que todo aquele que 
nEle crer não pereça, mas tenha a vida eterna.” E o que é que nós lemos no 
versículo 5? “Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, o castigo 
que nos trás a paz estava sobre Ele”. 

Querido amigo, aqui nós temos que vê mais claramente, entender 
mais profundamente ainda que os castigos sofridos pelo SERVO, eram castigos 
injustos, castigos que eram para ser colocados sobre a minha vida, sobre a sua 
vida, fazendo-nos morrer.  

No versículo 6, o SERVO SOFREDOR sofre o castigo que deveria ser 
dado aos pecadores, só, somente um, que andava puramente, como ELE andou, 
poderia desfazer aquilo que nós fazíamos. E o que nós fazíamos no nosso 
pecado? Nós andávamos desgarrados, cada um procurando o seu próprio 
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caminho, cada um procurando se acertar. É interessante que essas palavras nos 
lembram de Juízes, capítulo 21, versículo 25, em que o povo que não tinha 
então, quando não aceitou essa orientação de Deus, o povo, cada um fazia o 
que lhe parecia mais certo, mas Deus na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa 
desse SERVO SOFREDOR faria cair sobre ELE todos esses caminhos, todas essas 
tentativas que nós, como seres humanos, procuramos providenciar para ter 
novamente o contato com a divindade.  

O Senhor fez cair sobre ELE todas essas tentativas inúteis e é por 
isso que nós temos, novamente, a possibilidade de ter paz com DEUS, porque o 
castigo que nos trás a paz recaiu sobre ELE. O pecado era coletivo, como Nação 
de Israel, mas era individual, também, porque cada um tentava achar o seu 
próprio caminho para chegar até Deus.  

EM QUARTO LUGAR, NÓS TEMOS UM OUTRO BENEFÍCIO, O 
BENEFÍCIO QUE APARECE NOS VERSÍCULOS 7, 8 E 92, ESSE BENEFÍCIO SE VÊ NA 
SUBMISSÃO VOLUNTÁRIA DO SERVO DO SENHOR. 

Diz assim a Palavra de Deus: 

“Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca; como um 
cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante 
de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. 

Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus 
descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes; por causa da 
transgressão do meu povo ele foi golpeado. 

Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, 
embora não tivesse cometido qualquer violência nem houvesse qualquer 
mentira em sua boca.” Isaías 53:7-9 

Sim, querido amigo, esse foi o NOSSO SENHOR, voluntariamente 
ELE se deu, esse é o SERVO que veio para servir e não para ser servido. O 
versículo 7, relata que o SERVO SOFREU sem vindicar a sua injustiça, ELE foi 
oprimido, palavra que resume todos esses sofrimentos, ELE foi desprezado, 
rejeitado, sofreu tristeza, dores, aflição, ELE não reclamou, por quê? Ora, 
porque ELE não foi obrigado a fazer isso, ELE se entregou espontaneamente, e 
essas são palavras do SENHOR JESUS em João, capítulo 10. 

Esse versículo, então, traça um contraste, ele foi justiçado, foi 
julgado e condenado, mas isso foi feito injustamente; a palavra arrebatado do 
mundo dos vivos, isso quer dizer, que ELE foi traído, preso, algo como que 
raptado violentamente; e ELE foi desprezado, no versículo 9, mostra que ELE 

 
2 “Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao 

matadouro ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou, e ele foi 
levado — alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, 
golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus, e o jogaram num 
túmulo com os ricos, Embora nunca tivesse feito mal a ninguém ou dito uma palavra que não fosse 
verdadeira.” BÍBLIA A MENSAGEM. 
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experimentou, em vida, aquilo que ELE experimentou em vida ELE continuou 
experimentando na morte. 

E, querido amigo, ELE continua experimentando ainda hoje esse 
desprezo, esse descrédito, quantas e quantas são as pessoas que ainda não 
creem no sacrifício vicário do SENHOR JESUS? ELE foi morto entre os perversos, 
mas na sua sepultura ELE esteve com os ricos. E aqui é muito interessante a 
ideia de que ELE, o SENHOR JESUS, esse SERVO FIEL DO SENHOR, alcança a 
todos. Alcança a todos, desde os piores seres humanos, até os ricos e poderosos, 
ELE veio para nos trazer salvação para todos. Como um cordeiro ELE foi levado 
ao matadouro, sem abrir a sua boca, sem que se achasse dolo nenhum em sua 
boca, ELE foi morto em lugar dos pecadores.  

E EM QUINTO E ÚLTIMO LUGAR, O QUINTO BENEFÍCIO SE VÊ NA 
SATISFAÇÃO PLENA ALCANÇADA PELO SERVO DO SENHOR, conforme os 
versículos 10, 11 e 12, capítulo 53. 10, 11 e 123, terminam esse cântico, essa 
descrição tão maravilhosa do SERVO DO SENHOR. Diz assim: 

“[O Senhor DEUS diz:] Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e 
fazê-lo sofrer, e, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela 
culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor 
prosperará em sua mão. 

Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito; 
pelo seu conhecimento meu servo justo justificará a muitos, e levará a 
iniquidade deles. 

Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os 
despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até à morte, 
e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de 
muitos, e intercedeu pelos transgressores.” Isaías 53:10-12 

Querido amigo, a angústia, a humilhação, a morte do SERVO não 
foi por acaso, não foi o poder do mal que o levou a morte, NÃO! ELE foi levado 
a morte cumprindo um plano pré-determinado, por isso agradou ao SENHOR 
moê-lo. A palavra-chave é dor da sua alma, como uma oferta pelo pecado, sem 
derramamento de sangue não há perdão. Pelo seu conhecimento, pelo 
conhecimento que ELE tem de Deus, e do seu propósito, ELE justificaria e 
justificou e justificará a todos aqueles que o receberem pela fé.  

Como recompensa pelo seu livre sacrifício, ELE trará muitos como 
sua parte, JESUS foi um exemplo vívido desse versículo Lucas 9:24: “LOUVEMOS 
ENTÃO POR JESUS CRISTO, QUE MORREU EM NOSSO LUGAR”. Esse SERVO DO 

 
3 “Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início: esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele 

se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso: vida, vida e mais vida. E por 
causa dele o plano do Eterno se realizará. 11-12 Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a 
pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá 
muitos “justos”, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso, eu o recompensarei 
generosamente, com o melhor de tudo, a mais alta honra, Porque ele encarou a morte e não recuou; 
porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos 
e assumiu a causa de todos os culpados.” BÍBLIA “A MENSAGEM” 
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SENHOR deu-nos a salvação, e por isso, então, podemos afirmar, ao concluirmos 
essa reflexão sobre esse ponto tão importante, podemos afirmar novamente, 
SOMENTE QUEM RECEBE PELA FÉ, NÃO PELA RAZÃO HUMANA, NÃO PELA 
COMPREENSÃO HUMANA, A OBRA DO SERVO DO SENHOR, USUFRUI DOS SEUS 
BENEFÍCIOS. 

Que o SENHOR TE ABENÇOE e que você receba, pela fé, o SENHOR 
JESUS CRISTO na sua vida.  

Um grande abraço e até o próximo programa.  

 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/beneficios-
decorrentes-da-obra-do-senhor/ 


