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O CAMINHO DE DEUS E NÃO O NOSSO 
8º ESTUDO 

 
Isaias 1:10 - 15 
 
O que vimos nos primeiros 9 versiculos? 

 Colocou o povo face a face com a natureza, o caráter o horror do pecado. 
 Onde o pecado leva, e o resultado desta pecaminosidade. 

o Não há nada diferente na humanidade hoje, o pecado ainda é pecado e Deu é o 
mesmo. Hb 13:8 

o Escrito a 8 seculos antes de Cristo não muda nada? 
 
Primeiro passo 

 Ouvir a Palavra e nos submetermos a revelação. 
 Precisamos ouvir tudo o que Deus fala. 
  “De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios?” 

 
OS FILHOS DE ISRAEL 

 Dificuldade e fracasso deles foi: 
o Não permanecer nos caminhos do Deus. 

 
CASO DE SAUL 

 Qual era o seu problema? 
o Exatamente o que temos aqui. 

 
NOVO TESTAMENTO 

 Quantas disputas entre o Senhor Jesus Cristo e os fariseus e escribas! 
 
 
NA REFORMA PROTESTANTE 

 Qual era o problema? 
 O que Lutero precisou fazer? 

o Mesma coisa deste 1º capitulo de Isaias. 
 
E A SITUAÇÃO ATUAL 

 O mundo com problemas, as pessoas com problemas. 
 Exatamente como em 1º cap Isaias. 

 
COLOCANDO EM FORMA DE PRINCIPIOS 

 PRIMEIRO PRINCIPIO: 
o Ver as concepções humanas em colocar a vida em ordem diante de Deus. 
o Preciso mudar, conhecer e colocar minha vida em ordem diante de Deus. 
o Aceito a mensagem, mas como pratica-la? 
o Dizem; “Preciso fazer boas obras”. 

 
ISAIAS EXPRESSA ISTO AQUI CAP. 1 

o Levar animais no templo. 
o Holocaustos de carneiro e a gordura de animais gordos, bezerros, cordeiros e bodes, 

etc. 
o No estilo moderno:  “O mesmo que fazer o bem” 

 
BOAS OBRAS, BOAS AÇÕES!!! 

o Instintivamente todos fazem! 
o Junto com as boas obras – se dedicam a uma religião. 
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ISAIAS O EXPRESSA 
 VS 13-15 

 
ATITUDE FILHOS DE ISRAEL 

o Eram rebeldes a Deus, quebravam seus mandamentos gravemente. 
o E continuavam sendo altamente religiosos. 

 
E QUANTO A ORAÇÃO 

o “Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos” 
o A historia da religião mostra isto claramente. 

 
O PONTO 

o Não precisamos ser heróicos. 
o Mas apenas sermos cristãos, no emprego, transito, de 2ª a Sabado e não somente no 

domingo. 
 
SEGUNDO PRINCIPIO 

o Porque tudo isto é rejeitado por Deus? 
o O versículo começa com uma pergunta extraordinária: 
o “De que serve a mim a multidão de seus sacrificios”? 

 
Como reconciliar as 2 coisas? 

o O errado não era o que o povo estava fazendo e sim, 
o A maneira pela qual estavam praticando estes atos. 

 
REFORMA PROTESTANTE 

o Descoberta desta verdade trouxe à reforma. 
o Lutero perturbado e deprimido – minha vida é um fracasso. 
o Os olhos se abriram para a simples e gloriosa doutrina da justificação somente pela fé. 

 
O QUE TUDO ISTO SIGNIFICA? 

o Viver uma vida boa, ir na Igreja, orar, pode significar que a pessoa está mais longe de Deus, 
ao invés de se aproximar Dele. 

 
PRIMEIRA: 

o Estas atividades podem ser somente externas – não envolver o coração.Mc 7:6 
 
JESUS CRISTO 

o Coloca este assunto diante dos fariseus numa denuncia terrível e estarrecedora: Mt 23:25-
33; Mt 7:21-23 

 
 
SEGUNDA ACUSAÇÃO 

o Quão superficial é esta atitude em relação a Deus e ao culto verdadeiro. 
o Mateus 23:23 ; Jr 17:9 

 
TERCEIRA ACUSAÇÃO 

o As pessoas consideram estas ser as únicas coisas a serem feitas. 
o Consideram meritórias em si mesmos. 

 
QUARTA ACUSAÇÃO 

o Aqueles que pensam que este é o caminho para estar bem com Deus, na verdade não estão 
pensando em Deus. 

o Estão pensando em si mesmos.Lc 18:11-14 
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APOSTOLO PAULO ANTES DA CONVERSÃO 
Fil 3:3 -  

 
Deus não estão interessado em ações mecânicas. 

o Romanos 10:1- 
o O que Paulo está dizendo? 

o Mas a tragédia? Não foi isto que Deus pediu deles. 
 
Voltamos ao caso de Saul: 

o I Samuel 15:22 -23 
o  “Mas Deus não pediu isto”! 

 
OSEIAS COLOCA O MESMO PRINCIPIO 

o Oséias 6:6  
 
ISAIAS DIZ EM OUTRO LUGAR 
o Isaias 64:6  
 
MESMO PRINCIPIO NAS PALAVRAS DE PAULO 

o Fil 3:7 -8  
 
PORQUE AS PESSOAS FAZEM ISTO? 

o Tudo é inútil, errado, etc. 
o Ao invés de cair aos pés da cruz e dar seu coração a Jesus? 

o João 3:7 “Necessário vos é nascer de novo”. 
 
Este é o resultado da queda: 

o Homens em estado de putrefação e completamente caídos – cheiro de morte. 
o Autenticos mortos vivos. 

 
Em outras palavras: 

o As pessoas agem assim, porque a essência do pecado é o orgulho e auto confiança. 
 

o Todavia vemos que não somos tão espertos assim. 
o E aí estamos dispostos a nos submeter a revelação. 
o Mesmo assim, em nosso orgulho e auto confiança, pensamos saber a   vontade de 

Deus? 
o Não paramos e perguntamos? 
o “O QUE DIZ A PALAVRA DE DEUS”? 

 
OUTRA FORMA DO ORGULHO E AUTO CONFIANÇA SE MANIFESTAR 

o Que podemos enganar a Deus com nossa hipocrisia. 
o Continuamos a viver como antes, mas “fazendo o bem”. 
o Aquela obra filantrópica, aquela boa ação, etc. 

 
É trágico! - Olha o que Jesus disse: 
 Lucas 16:15   

 
O MUNDO APLAUDE – QUE MARAVILHOSO! 

o “Mas é: abominação aos olhos de Deus” 
o Mateus 5:20  
o O que fazer: 

o “Se temos amor a nossa vida, ouvir “A PALAVRA DE DEUS”. 
o Não seguir nosso próprio caminho, errado, fazer qualquer coisa por si mesmo. 
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A PALAVRA FINAL DE DEUS 
9º ESTUDO 

Isaias 1:16 -18 
 
ISAIAS 

 Profetizando num período de problemas e dificuldades. 
o Se não fora isto, núncia teria tido profetas. 

 
DEUS FAZ UM APELO: 

 “Vinde então” 
o Espantoso – Deus todo poderoso, Altissimo, eterno, de eternidade a eternidade, 

auto-suficiente, trino, o Deus criador e tudo mais nos convida a argui-LO? 
 
DEUS NÃO ABANDONA 

 PRIMEIRO: “Vinde” 
 Deus apelando aos homens: “Vinde” – Is 55:1-3 
 Esta é a mensagem de Jesus Cristo de Sua própria boca:Mt 11:28 

 
SEGUNDO 

o As palavras de Isaias são: 
o Um apelo, um chamado de Deus. 

 
O QUE VEMOS AQUI? 

o Não interpretar errado este convite como se fosse coação de Deus. 
 
A CONDECENDÊNCIA SUPREMA: 

 Gl 4:4  
 Se resume nestas palavras: 

o “Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor” 
 
DEUS DIZ: 

o Ok, vocês não ouvem minha mensagem, não se impressionam com ela, expressem seus 
argumentos e Eu vou responder, e o que vocês dirão? 

 
ATITUDE DE CRISTÃOS 

o Perceberam que não tem nada a dizer! 
o Desistiram. Entregaram-se e disseram:  
o Tudo bem, tenho falado, argumentado, expressado problemas e dificuldades. 
o “Não tenho mais nada a dizer” Jó 40:4 

 
RESPOTA EM 3 PRINCIPIOS 

o PRIMEIRO: 
o A retidão das demandas de Deus sobre nós. 
o  “Que direito Deus tem de fazer o que faz”? 
o  “Vinde,” diz Ele, “arrazoemos juntos.”Is 1:16; Isaias 58; Tg 1:27 

 
MAS SOBRE QUE FUNDAMENTO? 
A Biblia está cheia de respostas a esta pergunta. 

o Deus é nosso criador; Salmo 100:3 ; Is 45:9 
 
ADÃO E EVA 
Criados a  imagem de Deus -  para governar o universo de Deus. 

o Era para ser o senhor da criação e para o prazer de Deus. 
 

 
ALEM DISSO 



 

 

5 

Deus exige o que é correto e bom em si mesmo. 
Pensemos particularmente nos Dez Mandamentos. 

o Divididos em 2 tabuas: A primeira – relacionamento com Deus: 
o Segunda – relacionamento com o próximo: 

 
Mandamentos nesta forma aqui: 
“Lavai-vos, purificai-vos”. 
Deus nos quer limpos, puros – Alguma objeção? Sl 51:6 

 
Se considerarmos a essência destas demandas de Deus: 
“Vinde, então, vamos raciocinar juntos”! 

o Onde estaria  o conselho a favor da oposição, da defesa? 
 
SEGUNDO 

 Considerar a justiça do castigo de Deus contra nosso fracasso e pecado. 
 Deus ameaça com sua punição. 
 O Faz através de toda Bíblia. Amós 3:7 

 
A QUE FOMOS DESTINADO? 

 Homens não são animais – possuem almas – espíritos eternos. 
 Mas o que Homem fez? E o resultado? Isaias 1:6 

 
ISAIAS NOS MOSTRA ESTA VISÃO 
A esperteza do homem se enganando – não há julgamento – morreu acabou. Ridiculo!!! 
  “Rm 3:10  como está escrito: Não há justo, nem um sequer, 

 
COMO ENTRAR NA PRESENÇA DE DEUS? 
“Temos que estar limpos” Sl 24:3-4 
Podemos limpar-se a nós mesmos? Joel 2:13 

 
EXIGENCIAS DE DEUS 

 Podemos nos livrar da culpa de seus pecados passados? 
 Podemos purificar nossos corações e renovar um espírito reto em nós mesmos? Jó 9:2,Jr 

13:13;Sl 51:4 
 
FINALMENTE 
Algo que silencia a todos – ‘A GRAÇA DA OFERTA DE DEUS” – VS 16,18 
 Isaias 1:18  

 
É a palavra final de Deus. 

o Depois de nos fazer convictos e convencido de Sua justiça e exigências e punição, nos 
vermos perdidos e amaldiçoados: “Escutem, atendam, confessem, se arrependam – 
Lancem-se sobre minha misericórdia. 

 
Qual era o clamor de Davi? No Velho Testamento 

 Sl 51:1,2,3,4,7,10 
o Resposta = Deus aponta para Seu Filho Amado. 

 
O que Deus está dizendo é: 
 I João 1:9 ; Rm 6:6; 2 Pedro 1:4; Tito 2:11-14 

 
Porque Deus nos escolheu? Ef 1:4-6 
 


