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A MARAVILHOSA REDENÇÃO DE DEUS 
Isaías 54:1-17 

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

DA BÍBLIA, é com satisfação que me dirijo a você, agradecendo a sua 
companhia, a sua audiência e quero convidá-lo para mais um tempo de estudo 
na Palavra de Deus, a BÍBLIA SAGRADA.  

Você sabe que nós vivemos dias em que a pregação e o estudo 
bíblico têm atingido níveis preocupantes nos púlpitos das igrejas, das diversas 
plataformas onde se afirma estudar a PALAVRA DE DEUS. Infelizmente temos 
constatado que o verdadeiro ensino bíblico não tem sido trabalhado 
corretamente, não tem merecido a devida atenção, num tempo em que se 
valoriza pouco a palavra falada e a palavra escrita, um tempo em que se 
demonstra mais interesse pelas imagens e pelos sentimentos, em tempos em 
que o prazer imediato e a satisfação pessoal se tornaram um grande alvo a ser 
alcançado, a metodologia adequada para a pregação bíblica é tremendamente 
necessária, por isso, então, nós estamos dedicando o nosso esforço para estudar 
toda a BÍBLIA SAGRADA. 

E hoje nós vamos estudar o capítulo 54, do livro de Isaías, se você 
puder aí anotar já, Isaías 54, nos versículos de 1 a 17 vamos verificar o que Deus 
tem para nós nesse livro tão especial.  
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(...)  

Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pela Tua 
misericórdia e graça. Te agradecemos pelo Teu cuidado e 
proteção, Te pedimos que o SENHOR nos ilumine através do 
Seu SANTO ESPÍRITO, para que possamos entender a Tua 
PALAVRA. Pedimos, também, que por ELE mesmo sejamos 
capacitados para te obedecer. Tu sabes que o nosso desejo 
é andarmos, cada vez mais, perto do SENHOR, conceda-nos 
esse privilégio e nós pedimos isso em nome do SENHOR 
JESUS, AMÉM! 

Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 54, 
do livro de Isaías, vamos estudar Isaías 54, de 1 a 17, lembrando que esse 
capítulo ainda faz parte da segunda sessão do esboço do livro de Isaías, que 
temos denominado de “A REDENÇÃO”.  

Quando observamos mais detalhadamente esse capítulo, 
percebemos que ele tem uma estreita ligação com o texto anterior, com o 
capítulo 53, um capítulo muito querido de todos nós que descreve, em detalhes, 
o sacrifício vicário do nosso SENHOR JESUS CRISTO. Na verdade, quando 
comparamos os dois capítulos, vemos um contraste bem marcante, no capítulo 
53 temos um sentimento de tristeza, de dor, de pesar, temos um sentimento 
de compaixão despertado pelo sofrimento injusto a que o inocente SERVO DO 
SENHOR foi submetido pelos pecados de todos nós.  

Nesse capítulo 54, veremos um outro sentimento, o ambiente 
agora é de alegria, regozijo, júbilo, um sentimento de alívio do povo de Deus 
que se sentia redimido pelo seu SENHOR. De fato, um sentimento contrasta com 
o outro, porém quando percebemos as palavras finais do capítulo 53, 
especificamente a última estrofe do capítulo, verificamos que ali já temos 
palavras de contentamento e satisfação: “Ele verá o fruto do seu penoso 
trabalho da sua alma e ficará satisfeito” (Isaías 53:11) “E por isso lhe darei 
uma parte com os grandes e com os fortes ele partilhará o despojo” (Isaías 
53:12). 

Ora, essas são frases que nos ajudam a perceber, já no capítulo 
53, um clima de vitória, um clima de satisfação pelo trabalho frutífero do SERVO 
DO SENHOR. Então, agora, quando meditamos no capítulo 54, o profeta volta 
ao tema predominante dessa segunda parte do livro que é a MARAVILHOSA 
REDENÇÃO QUE DEUS FARIA NO SEU POVO.  

Isaías, então, estava profetizando de modo até inacreditável, a 
repentina e entusiasmada mensagem de que o SENHOR faria algo maravilhoso, 
isso é, de que o povo que estaria no cativeiro seria totalmente liberto, 
experimentaria o livramento do SENHOR de forma especial.  

Mesmo que se achasse no cativeiro, por causa das suas condutas 
reprováveis, por causa da sua infidelidade ao SENHOR, e no seu desânimo até 
desacreditasse numa futura libertação do SENHOR, eles teriam que crer 
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totalmente nessa mensagem de esperança, que lhes indicava uma maravilhosa 
redenção proporcionada por DEUS para comprovar a sua fidelidade com a 
aliança e para demonstrar o zelo que ele tinha com o seu próprio nome.  

Assim como Judá tinha que entender e aceitar que o exílio era um 
castigo divino pelos seus pecados, e que somente através dessa disciplina ele 
seriam restaurados, somente através dessa disciplina eles seriam redimidos 
moral e espiritualmente, assim nós também temos que perceber e nos alegrar 
com o fato de que Deus está pronto a nos perdoar e nos redimir se nós 
confessarmos, se nós admitirmos os nossos pecados, para que possamos, então, 
ser vasos limpos em suas mãos, usados para a salvação de muitos que ainda têm 
andado desgarrados, como ovelhas que não tem pastor.  

Sim, querido amigo, é, nós e o povo de Judá devemos constatar, 
eles deveriam constatar o amor, a misericórdia e a bondade divina na redenção 
que somente Deus pode nos conceder. E diante desse fato, então, um fato tão 
especial quanto esse, que demonstra que o sofrimento do SERVO DO SENHOR 
teve e ainda tem profundo valor, o título que pode ser dado a esse capítulo é 
visto nessa seguinte frase: A MARAVILHOSA REDENÇÃO DE DEUS. O texto é 
Isaías, 54, de 1 a 17. 

Falar em redenção que somente Deus pode nos conceder, leva-nos 
obrigatoriamente a pensar sobre o que CRISTO é para os crentes, o que CRISTO 
significa para os cristãos; em 1ª Coríntios 1:30, lemos claramente que CRISTO é 
a nossa redenção. Em Isaías já tínhamos estudado “lembra-te dessas coisas ó 
Jacó, ó Israel, porquanto és o meu servo, eu te formei, tu és o meu servo, 
ó Israel, não me esquecerei de ti; desfaço as tuas transgressões como a 
névoa e os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim porque eu te 
remi, regozijai-vos ó céus porque o Senhor fez isso, exultai, ó vós, 
profundezas da terra, retumbai de júbilo vós montes, vós bosques e todas 
as árvores porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel”. Eu 
acabei de ler, para vocês, Isaías 44, 21, 22 e 23. 

Na verdade, temos que admitir que a condição do homem antes 
da salvação é completamente desesperadora, pois ele não tem nenhuma 
justiça. 

Querido amigo, o homem natural, desde o seu nascimento, veja 
só: primeiro, fala mentiras; segundo, nele não há coisa boa; terceiro, por ser 
pecaminoso, é enganado pelo seu próprio coração; quarto, não tem o temor de 
Deus diante dos seus olhos; quinto, acha que as coisas de Deus são loucura; 
sexto, revela insensatez ao comparar-se com outros homens; e sétimo, é 
condenado pela lei.  

Ora, diante dessas condições, diante dessa realidade, como é que 
esse homem pode ter a esperança de ter comunhão com um DEUS SANTO? Não 
há esperança nenhuma, por isso falamos que ele é uma pessoa desesperada, 
sem esperança, e por isso nós sabemos que só em JESUS esse quadro poderá ser 
mudado. A beleza que temos em CRISTO é exatamente essa, ELE é a ÚNICA 
possibilidade que o homem tem de se aproximar de DEUS. Somente o SENHOR 
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JESUS CRISTO livrou o HOMEM do seu estado de condenação, quando se fez 
maldição por nós pecadores, fazendo com que nós, que nascemos sem justiça, 
possamos ter comunhão e olhar para a face de DEUS.  

O pecador sem CRISTO é vencido pelo pecado, mas CRISTO é a 
nossa redenção. Veja lá em 1ª Coríntios 1:30 e Hebreus 2:14-17, o primeiro 
Adão foi morto em ofensas, mas CRISTO é a vida eterna, ELE é o pão da vida, 
ELE é a água da vida. Enquanto aquele que não crer e não aceita a redenção 
concedida pelo SENHOR e vive em trevas, João 1:11 e 1ª João 2:11, enquanto o 
perdido não tem JUSTIÇA própria, CRISTO faz o homem justo na SUA PRÓPRIA 
PESSOA, por SUA REDENÇÃO. O HOMEM pode fazer obras de justiça, mas essas 
são para DEUS como trapos de imundície e assim elas são inaceitáveis para um 
DEUS SANTO. Em CRISTO o homem não é mais condenado. 

Que bênção! EM CRISTO O HOMEM NÃO É MAIS CONDENADO, POIS 
ELE FOI REMIDO PELO SANGUE DE JESUS. Essa é a maravilhosa redenção que 
somente DEUS nos concede.  

Então, aqueles que estão assim redimidos por CRISTO, lembram-
se do estado de que eles estão no AMADO. O crente que sempre louva a DEUS 
por sua redenção, e quer agradar ao SALVADOR em tudo, nunca se esquece da 
purificação dos seus pecados antigos.  

E, por isso, ao entendermos esse princípio, o princípio desse 
capítulo, podemos sintetizá-lo, então, numa maneira muito clara, muito fácil 
de entender, nessa seguinte sentença: SOMENTE DEUS PODE PROMETER UMA 
COMPLETA E MARAVILHOSA REDENÇÃO AO SEU POVO.  

Veja bem, meu querido amigo, esse é o princípio então que temos 
no capítulo 54 de Isaías: SOMENTE DEUS PODE PROMETER UMA COMPLETA E 
MARAVILHOSA REDENÇÃO AO SEU POVO. E nesse texto nós encontramos cinco 
promessas relativas a maravilhosa redenção que DEUS pode prometer a seu 
povo. 

Em primeiro lugar, na redenção DEUS PROMETE UMA GRANDE 
POSTERIDADE A SEU POVO. Versículos 1 a 3: 

“"Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho; irrompa em canto, 
grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto; porque 
mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem 
marido", diz o Senhor. 

"Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, 
não o impeça; estique suas cordas, firme suas estacas. 

Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda; seus 
descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades 
abandonadas. " Isaías 54:1-3 
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Querido amigo, aqui novamente nós temos o uso da figura de Israel 
como esposa, e DEUS como esposo. Nesse contexto a ideia é que o povo estava 
sofrendo com a esterilidade provocada pelo exílio, mas a grande bênção da 
fertilidade viria com a volta, com o retorno do povo a terra prometida.  

O que devemos perceber é que unindo as mensagens do capítulo 
53 e desse capítulo 54, fica visível que a volta de Judá a terra prometida é 
claramente, seria claramente e foi claramente o resultado da obra do SERVO 
DO SENHOR. Enquanto o capítulo 53 explicou o processo espiritual da redenção 
divina, o capítulo 54 descreve o livramento político do povo e o seu retorno 
abençoado como consequência do aprendizado durante o tempo do exílio.  

Nesses três versos o profeta demonstra para os judeus que 
enfrentavam o exílio, que ele tinha plena certeza de um futuro de grande 
prosperidade que eles experimentariam na sua volta, na sua nova relação com 
o SENHOR. É, deveriam, então, alargar a sua tenda, deveriam esticar as cordas, 
deveriam ampliar e mover o lugar das estacas pois haveria uma manifestação 
sem precedentes na volta de Judá a sua própria terra. 

Querido amigo, eu espero que você tenha essa convicção, depois 
da disciplina, do arrependimento, da mudança de vida, tenha a certeza das 
bênçãos do SENHOR, bênçãos generosas da parte de DEUS.  

Em segundo lugar, na redenção DEUS PROMETE O 
ESQUECIMENTO DO PASSADO VERGONHOSO DO SEU POVO. Versículos 4 a 61.  

Na misericórdia, graça, amor, compaixão e bondade do SENHOR, 
o próprio DEUS fará com que aqueles que cometeram os pecados da 
incredulidade, infidelidade e imoralidade, se esqueçam das atitudes 
vergonhosas que tinham feito anteriormente. A nova condição que DEUS dá ao 
pecador é tão maravilhosa que ele terá seu coração e mente concentrados em 
louvar e agradecer a DEUS por essa tão grande e maravilhosa redenção que ele 
vai naturalmente se esquecer dos atos vergonhosos do passado.  

A figura usada no verso 6, provavelmente descreve a relação do 
povo de DEUS com o seu SENHOR, veja só, ali nos mostra como Judá tinha se 
afastado do SENHOR, ficou separado do seu esposo durante algum tempo, 
experimentou tristeza e desolação, mas como o texto mesmo menciona, o 
esposo carinhoso, amoroso e perdoador, que é o próprio SENHOR, ele a 
receberia de volta, por quê? Porque ELE mesmo disse, porque o SENHOR te 
chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma 
mulher da mocidade que fora repudiada, veja o versículo 6.  

 
1 “"Não tenha medo; você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento; você não será humilhada. 

Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o 
seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor; ele é 
chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher 
abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada", diz o seu 
Deus.” Isaías 54:4-6 
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Uma das grandes bênçãos da nossa relação com DEUS, é que ELE 
nos faz esquecer dos nossos pecados e ELE mesmo lança para longe os nossos 
pecados, como afirmou o profeta Miquéias: “Quem, ó Deus, é semelhante a 
ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da 
tua herança; o Senhor tornará a ter compaixão de nós; pisará os pés das 
nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do 
mar.” (Miquéias 7:18-19). 

Querido amigo, você tem experimentado esse maravilhoso perdão 
e essa maravilhosa redenção de DEUS na sua vida?  

Em terceiro lugar, na redenção DEUS PROMETE SEU AMOR 
IMUTÁVEL PARA COM O SEU POVO. Versículos 7, 8, 9 e 102.  

Um grande abraço e até o próximo programa. Conforme a BÍBLIA 
DE ESTUDO ALMEIDA, a humilhação e restauração de Jerusalém é expressa numa 
série de imagens muito enfáticas, são imagens poéticas muito enfáticas.  

Primeiro, a mulher estéril será mãe de uma grande multidão, 
versículos 1 a 3; a mulher que ficou viúva será novamente desposada pelo 
senhor, seu marido, versículos 4 a 6; e a mulher que fora desamparada por seus 
destinos, será novamente tratada com compaixão, bondade e misericórdia, 
versículos de 7 a 10. Por quê? Porque o amor do seu marido para com essa 
mulher é inigualável, é imutável. 

Querido amigo, essa é a certeza que todos que pertencem ao povo 
de DEUS devem ter. DEUS nos ama incondicionalmente, DEUS nos amou primeiro 
e nos deu JESUS, é, como diz um pastor amigo meu, ANTES DE HOUVESSE LUZ 
HOUVE CRUZ. E essa entrega de JESUS na cruz do calvário antes mesmo que 
houvesse criação, prova o amor que de tal maneira ELE nos amou e nos deu o 
SEU FILHO UNIGÊNITO para nos redimir.  

Você tem certeza e tem usufruído desse amor redentivo?  

Em quarto lugar, na redenção DEUS PROMETE UM FUTURO LIVRE 
DE PERIGOS PARA TODO O SEU POVO. Versículos 11 a 153. Nesses versículos 
percebemos que está garantido não apenas o perdão e o amor, como vimos 
anteriormente, o que temos prometido aqui são futuras fases de vida sobre a 
bênção e a proteção do SENHOR. Mas ao lermos o versículo 15, surge uma 

 
2 “Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso 

de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de 
você", diz o Senhor, o seu Redentor. "Para mim isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de 
Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem 
tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a 
minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida", diz o 
Senhor, que tem compaixão de você.” Isaías 54:7-10 
3 “Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei 

seus alicerces com safiras. Farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas, e de pedras 
preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de 
suas crianças. Em retidão você será estabelecida: A tirania estará distante; você não terá nada a temer. 
O pavor estará removido para longe; ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por 
obra minha; todo aquele que a atacar se renderá a você.” Isaías 54:11-15 
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dúvida, será que DEUS permitirá que aconteçam coisas que não sejam do seu 
agrado? E a resposta que devemos dar diante do que as escrituras nos ensinam 
é sim, DEUS permite algumas situações assim, agora precisamos entender que 
DEUS é todo poderoso e pode controlar plenamente tudo quanto acontece no 
mundo, ELE é poderoso e pode controlar tudo o quanto acontece na nossa 
história, na nossa vida. Todavia o SENHOR concede liberdade para os seres 
humanos para decidir algumas coisas por sua própria vontade. 

Quando os homens pecam, certamente não é a vontade de DEUS, 
mas é a liberdade humana que age dessa ou daquela maneira, SIM, o ser humano 
só pode culpar a si mesmo pelas consequências do seu pecado; DEUS tem o 
poder de impedi-lo de fazer tudo, porém como deu liberdade aos homens, 
muitas vezes DEUS permite que os homens aprendam a partir das suas próprias 
escolhas e consequências. Mas a grande bênção está no versículo 15, isso é, 
saber que mesmo que soframos alguns ataques e certamente o sofreremos, o 
SENHOR nos garante a vitória sobre todos os que lutarem contra nós, porque 
conforme Paulo nos lembra, “se Deus é por nós, quem será contra nós”.  

Você tem experimentado na sua vida essa proteção divina?  

Em quinto lugar, terminando o nosso estudo no capítulo 54, na 
redenção DEUS PROMETE A PRESERVAÇÃO DO SEU POVO. Versículos 16 e 174. 
Nesses versos nós temos explicitada a soberania e a grandiosidade de DEUS. ELE 
mesmo propõe desafios para nos fazer refletir. 

O DEUS onipotente em que cremos diz que cria não só o ferreiro, 
que produz as armas, mas também cria o assolador, o destruidor que usará essas 
armas para causar destruição. 

Certamente o SENHOR nos chama a atenção e usou Isaías para 
chamar a atenção do povo de Judá, mostrando que ELE tinha levantado nações 
como a Assíria e a Babilônia para arrasar e castigar Israel e Judá, 
respectivamente. Mas assim como ELE tinha feito isso, como ELE tinha 
permitido essas ações contra o seu povo, para que eles se arrependessem e 
voltassem para si, para DEUS, certamente ELE levantaria a PÉRSIA através do 
imperador Ciro para leva-los de volta a Jerusalém com garantia de que toda “a 
arma forjada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar 
contra ti em juízo, tu a condenarás, pois essa é a herança dos SERVOS DO 
SENHOR e a sua justiça que vem de mim”, assim diz o SENHOR.  

Sem dúvida, querido amigo, essas são palavras acalentadoras, são 
palavras dirigidas aos SERVOS DO SENHOR, tanto gentios como judeus, servos 
que serão os verdadeiros crentes, confiantes e cheios de fé, nas bondosas ações 
de DEUS.  

 
4 “Veja, sou eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria 

para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos; nenhuma arma forjada contra você 
prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a 
defesa que faço do nome deles", declara o Senhor.” Isaías 54:16,17 
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É interessante percebemos então que depois do capítulo 53, que 
se refere ao SERVO DO SENHOR, nos demais capítulos, as referências são feitas 
aos SERVOS DO SENHOR, isso é, ao remanescente fiel que sempre confiou nas 
amorosas ações de DEUS em seu favor.  

Querido amigo, você tem entregue os seus cuidados, as suas 
preocupações e as suas ansiedades ao SENHOR? Lembre-se, ELE tem todo o 
prazer em cuidar de nós.  

Um grande abraço e até o próximo programa. 

 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-maravilhosa-
redencao-de-deus/ 


