


18 A quem vocês 
compararão Deus? Como 
poderão representá-lo?  

19 Com uma imagem que 
funde o artesão, e que o 
ourives cobre de ouro e 
lhe modela correntes de 

prata?  
Is 40 



Será que vocês não 
sabem? Nunca ouviram 

falar? Não lhes 
contaram desde a 

antigüidade? Vocês não 
compreenderam como 

a terra foi fundada? 
 

Is 40.21 



Ouçam, ó céus! 
Escute, ó terra! Pois 
o Senhor falou: Criei 
filhos e os fiz crescer, 

mas eles se 
revoltaram contra 

mim.   Is 1.2 



O boi reconhece o seu 
dono, e o jumento 

conhece a manjedoura 
do seu proprietário, 

mas Israel nada sabe, o 
meu povo nada 
compreende.  

Is 1.3 



Consolem, 
consolem o 

meu povo, diz 
o Deus de 

vocês. 
Is 1.3 



1ª Diferença: A glória Deus e a 
do homem 



A glória do Senhor 
será revelada, e, 
juntos, todos a 
verão. Pois é o 

Senhor quem fala.  
  

Is 40.5 



O que este texto revela da glória de 
Deus? 



Será que você não sabe? 
Nunca ouviu falar? O 

Senhor é o Deus eterno, o 
Criador de toda a terra. Ele 

não se cansa nem fica 
exausto, sua sabedoria é 

insondável. 
  

Is 40.28 



Existe alguma coisa 
impossível para o 

Senhor? Na 
primavera voltarei a 
você, e Sara terá um 

filho. 
Gn 18.14 



A relva murcha, e 
as flores caem, mas 
a palavra de nosso 
Deus permanece 

para sempre. 
   

Is 40.8 



Quem mediu as águas na 
concha da mão, ou com o 
palmo definiu os limites 
dos céus? Quem jamais 

calculou o peso da terra, 
ou pesou os montes na 
balança e as colinas nos 

seus pratos?  
   Is 40.12 



Será que vocês não 
sabem? Nunca ouviram 

falar? Não lhes contaram 
desde a antigüidade? 

Vocês não 
compreenderam como a 
terra foi fundada?   

Is 40.21 



Será que você não sabe? 
Nunca ouviu falar? O 

Senhor é o Deus eterno, 
o Criador de toda a 

terra. Ele não se cansa 
nem fica exausto, sua 

sabedoria é insondável. 
  

Is 40.28 



Será que você não sabe? 
Nunca ouviu falar? O 

Senhor é o Deus eterno, 
o Criador de toda a 

terra. Ele não se cansa 
nem fica exausto, sua 

sabedoria é insondável. 
 

  Is 40.28 



A glória de Deus 
é ocultar certas 

coisas; tentar 
descobri-las é a 
glória dos reis. 

  

Pv 25.2 



Desde o início faço 
conhecido o fim, desde 
tempos remotos, o que 
ainda virá. Digo: Meu 

propósito ficará de pé, 
e farei tudo o que me 

agrada.   

Is 46.10 



Será que você não sabe? 
Nunca ouviu falar? O 

Senhor é o Deus eterno, 
o Criador de toda a 

terra. Ele não se cansa 
nem fica exausto, sua 

sabedoria é insondável. 
  

Is 40.28 



O Soberano Senhor 
vem com poder! Com 

seu braço forte ele 
governa. A sua 

recompensa com ele 
está, e seu galardão o 

acompanha.  

Is 40.10 



Ele se assenta no seu trono, 
acima da cúpula da terra, 

cujos habitantes são 
pequenos como 

gafanhotos. Ele estende os 
céus como um forro, e os 

arma como uma tenda para 
neles habitar. 

  
Is 40.22 



Ele aniquila os 
príncipes e 

reduz a nada os 
juízes deste 

mundo.   

Is 40.23 



Mal eles são plantados 
ou semeados, mal 

lançam raízes na terra, 
Deus sopra sobre eles, e 

eles murcham; um 
redemoinho os leva 

como palha. 
Is 40.24 



Ele se assenta no seu trono, 
acima da cúpula da terra, 

cujos habitantes são 
pequenos como 

gafanhotos. Ele estende os 
céus como um forro, e os 

arma como uma tenda para 
neles habitar. 

  Is 40.22 



Encoragem a Jerusalém e 
anunciem que ela já 

cumpriu o trabalho que 
lhe foi imposto, pagou por 
sua iniqüidade, e recebeu 

da mão do Senhor em 
dobro por todos os seus 

pecados. 
  Is 40.2 



2ª Diferença: Os extremos 
opostos 



‘Além do 
cobrador e do 
motorneiro, 

todo mundo é 
passageiro.’  

  



Uma voz ordena: Clame. 
E eu pergunto: O que 
clamarei? Que toda a 

humanidade é como a 
relva, e toda a sua 

glória como as flores do 
campo.   

Is 40.6 



A relva murcha e cai 
a sua flor, quando o 

vento do Senhor 
sopra sobre eles; o 
povo não passa de 

relva.   

Is 40.7 



A relva murcha, e 
as flores caem, 

mas a palavra de 
nosso Deus 

permanece para 
sempre. 

  
Is 40.8 



Será que você não sabe? 
Nunca ouviu falar? O 

Senhor é o Deus eterno, 
o Criador de toda a 

terra. Ele não se cansa 
nem fica exausto, sua 

sabedoria é insondável. 
  

Is 40.28 



Só tu és o Senhor. Fizeste os 
céus, e os mais altos céus, e 
tudo que neles há, a terra e 
tudo o que nela existe, os 
mares e tudo o que neles 

existe. Tu deste vida a todos 
os seres, e os exércitos dos 

céus te adoram.  

Ne 9.6 



Ele se assenta no seu trono, 
acima da cúpula da terra, 

cujos habitantes são 
pequenos como 

gafanhotos. Ele estende os 
céus como um forro, e os 

arma como uma tenda para 
neles habitar. 

Is 40.22 



Encoragem a Jerusalém e 
anunciem que ela já 

cumpriu o trabalho que 
lhe foi imposto, pagou por 
sua iniqüidade, e recebeu 

da mão do Senhor em 
dobro por todos os seus 

pecados. 
Is 40.2 



A quem o Senhor 
consultou que pudesse 
esclarecê-lo, e que lhe 
ensinasse a julgar com 

justiça? Quem lhe ensinou 
o conhecimento ou lhe 
aponta o caminho da 

sabedoria? 
Is 40.14 



Será que vocês não 
sabem? Nunca ouviram 

falar? Não lhes contaram 
desde a antigüidade? 

Vocês não 
compreenderam como a 

terra foi fundada? 

Is 40.21 



Será que você não sabe? 
Nunca ouviu falar? O 

Senhor é o Deus eterno, o 
Criador de toda a terra. 

Ele não se cansa nem fica 
exausto, sua sabedoria é 

insondável. 

Is 40.28 



Na verdade as nações 
são como a gota que 

sobra do balde; para ele 
são como o pó que resta 
na balança; para ele as 
ilhas não passam de um 

grão de areia.      

Is 40.15 



Diante dele todas 
as nações são 

como nada; para 
ele são sem valor e 
menos que nada. 

Is 40.17 



3ª Diferença: A posição de Deus e do 
homem no relacionamento 



Encoragem a Jerusalém e 
anunciem que ela já 

cumpriu o trabalho que 
lhe foi imposto, pagou por 
sua iniqüidade, e recebeu 

da mão do Senhor em 
dobro por todos os seus 

pecados.  
Is 40.2 



Uma voz clama: No 
deserto preparem o 

caminho para o 
Senhor; façam no 

deserto um caminho 
reto para o nosso 

Deus.  Is 40.3 



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.  

Is 53.10 



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 
iniqüidade deles. 

Is 53.11 



Como pastor ele cuida 
de seu rebanho, com o 

braço ajunta os cordeiros 
e os carrega no colo; 

conduz com cuidado as 
ovelhas que amamentas 

suas crias. 
Is 40.11 



porque assim diz o alto, o 
sublime, que habita a 

eternidade, o qual tem o nome 
de santo: habito no alto e santo 
lugar, mas habito também com 
o contrito e abatido de espírito, 

para vivificar o espírito dos 
abatidos e vivificar o coração 

dos contritos.  

Is 55.17 



Por que você reclama, ó 
Jacó, e por que se 
queixa, ó Israel: O 

Senhor não se interessa 
pela minha situação; o 

meu Deus não considera 
a minha causa?  

Is 40.27 



Será que você não sabe? 
Nunca ouviu falar? O 

Senhor é o Deus eterno, 
o Criador de toda a 

terra. Ele não se cansa 
nem fica exausto, sua 

sabedoria é insondável.  
Is 40.28 



29 Ele fortalece ao 
cansado e dá grande 

vigor ao que está sem 
forças. 30 Até os jovens 

se cansam e ficam 
exaustos, e os moços 

tropeçam e caem;  
Is 40 



mas aqueles que 
esperam no Senhor 

renovam as suas forças. 
Voam bem alto como 
águias; correm e não 

ficam exaustos, andam e 
não se cansam. 

Is 40.31 



Aplicação 



Consolem, 
consolem o 

meu povo, diz o 
Deus de vocês. 
Is 40.1 














