


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 



Calem-se diante de mim, 
ó ilhas! Que as nações 

renovem as suas forças! 
Que elas se apresentem 
para se defender; vamos 

nos encontrar para 
decidir a questão. 

Is 41.1 



Exponham a sua 
causa, diz o Senhor. 

Apresentem as 
suas provas, diz o 

rei de Jacó. 
  

Is 41.21 



O artesão encoraja o 
ourives, e aquele que alisa 
com o martelo incentiva o 
que bate na bigorna. Ele 
diz acerca da soldagem: 
Está boa. E fixa o ídolo 

com prego para que não 
tombe.   

Is 41.7 



Você, porém, ó 
Israel, meu servo, 

Jacó, a quem escolhi, 
vocês, descendentes 

de Abraão, meu 
amigo, 

Is 41.8 



1ª Diferença: Deus conhece o 
futuro e o anunciou 



Exponham a sua 
causa, diz o Senhor. 

Apresentem as 
suas provas, diz o 

rei de Jacó. 
  

Is 41.21 



Tragam os seus ídolos para 
nos dizerem o que vai 

acontecer. Que eles nos 
contem como eram as coisas 

anteriores, para que as 
consideremos e saibamos o 
seu resultado final; ou que 

nos declarem as coisas 
vindouras,  

Is 41.22 



revelem-nos o futuro, 
para que saibamos que 

vocês são deuses. 
Façam alguma coisa, 
boa ou má, para que 
nos rendamos, cheios 

de temor.  
Is 41.23 



Despertei um homem, e 
do norte ele vem; desde 
o nascente proclamará o 

meu nome. Pisa em 
governantes como em 

argamassa, como o 
oleiro amassa o barro.  
Is 41.25 



Quem falou disso desde o 
princípio, para que o 

soubéssemos, ou 
antecipadamente, para que 

pudéssemos dizer: Ele estava 
certo? Ninguém o revelou, 

ninguém o fez ouvir, ninguém 
ouviu palavra alguma de 

vocês.   
Is 41.26 



Olho, e não há 
ninguém entre eles, 

nenhum 
conselheiro que dê 

resposta quando 
pergunto. 

Is 41.28 



Veja, são todos 
falsos! Seus feitos 

são nulos; suas 
imagens fundidas 

não passam de um 
sopro e nulidade! 

Is 41.29 



Eu sou o Senhor; esse 
é o meu nome! Não 

darei a outro a 
minha glória nem a 

imagens o meu 
louvor.  

  

Is 42.8 



Vejam! As profecias 
antigas aconteceram, 
e novas eu anuncio; 
antes de surgirem, 

eu as declaro a 
vocês. 

Is 42.9 



Traga o povo que 
tem olhos, mas é 

cego, que tem 
ouvidos, mas é 

surdo. 
Is 43.8 



Eu, eu mesmo, 
sou o Senhor, e 

além de mim não 
há salvador 

algum.   

Is 43.11 



Eu revelei, salvei e 
anunciei; eu, e não um 
deus estrangeiro entre 

vocês. Vocês são 
testemunhas de que eu 

sou Deus, declara o 
Senhor.  

Is 43.12 



que atrapalha os sinais 
de falsos profetas e faz 

de tolos os 
adivinhadores, que 

derruba o conhecimento 
dos sábios e o transforma 

em loucura, 
Is 44.25 



que executa as palavras de 
seus servos e cumpre as 

predições de seus 
mensageiros, que diz acerca 

de Jerusalém: Ela será 
habitada, e das cidades de 

Judá: Elas serão construídas, e 
de suas ruínas: Eu as 

restaurarei,  

Is 44.26 



Eu predisse há muito as 
coisas passadas, minha 
boca as anunciou, e eu 
as fiz conhecidas; então 
repentinamente agi, e 

elas aconteceram.  

Is 48.3 



Pois eu sabia o quão 
obstinado você era; 
os tendões de seu 

pescoço eram ferro, 
a sua testa era 

bronze.  

Is 48.4 



Por isso há muito lhe contei 
essas coisas; antes que 

acontecessem eu as anunciei 
a você para que você não 

pudesse dizer: Meus ídolos as 
fizeram; minha imagem de 

madeira e meu deus de metal 
as determinaram.   

Is 48.5 



Você tem ouvido essas 
coisas; olhe para todas 

elas. Você não irá admiti-
las? De agora em diante eu 
lhe contarei coisas novas, 
coisas ocultas, que você 

desconhece   

Is 48.6 



2ª Diferença: Deus conduz a 
história 



Quem despertou o que vem 
do oriente, e chamou-o em 

retidão ao seu serviço, 
entregando-lhe nações e 

subjugando reis diante dele? 
Com a espada ele os reduz a 
pó, com o arco os dispersa 

como palha 

Is 41.2 



Ele os persegue e 
avança em 

segurança, por um 
caminho que seus 

pés jamais 
percorreram.   

Is 41.3 



Quem entregou Jacó para 
tornar-se despojo, e Israel 

aos saqueadores? Não foi o 
Senhor, contra quem temos 

pecado? Pois eles não 
quiseram seguir os seus 

caminhos; não obedeceram 
à sua lei.  

Is 42.24 



De modo que ele lançou 
sobre eles o seu furor, a 

violência da guerra. Ele os 
envolveu em chamas, 

contudo nada aprenderam; 
ela os consumiu, e ainda 
assim, não levaram isso a 

sério.  

Is 42.25 



Assim diz o Senhor, o seu 
Redentor, o Santo de Israel: 

Por amor de vocês 
mandarei inimigos para a 
Babilônia e farei todos os 

babilônios descerem como 
fugitivos, nos navios de que 

se orgulhavam. 
Is 43.14 



Eu sou o Senhor, 
o Santo de 

vocês, o Criador 
de Israel e o seu 

Rei. 
Is 43.15 



Assim diz o Senhor, 
aquele que fez um 
caminho pelo mar, 
uma vereda pelas 
águas violentas,  

Is 43.16 



que fez saírem juntos os 
carros e cavalos, o 

exército e seus reforços, e 
eles jazem ali, para nunca 

mais se levantarem, 
exterminados, apagados 

como um pavio: 

Is 43.17 



que diz acerca de Ciro: Ele 
é meu pastor, e realizará 
tudo o que me agrada; 

ele dirá acerca de 
Jerusalém: Seja 

reconstruída, e do templo: 
Sejam lançados os seus 

alicerces. 
Is 44.28 



Assim diz o Senhor ao seu 
ungido: a Ciro, cuja mão 

direita seguro com firmeza 
para subjugar as nações diante 
dele e arrancar a armadura de 

seus reis, para abrir portas 
diante dele, de modo que as 

portas não estejam trancadas:  

Is 45.1 



Eu irei adiante de 
você e aplainarei 

montes; derrubarei 
portas de bronze e 
romperei trancas 

de ferro.      Is 45.2 



Darei a você os tesouros 
das trevas, riquezas 

armazenadas em locais 
secretos, para que você 

saiba que eu sou o Senhor, 
o Deus de Israel, que o 

convoca pelo nome.  

Is 45.3 



Por amor de meu servo 
Jacó, de meu escolhido 

Israel, eu o convoco 
pelo nome e concedo-
lhe um título de honra, 
embora você não me 

reconheça.   
Is 45.4 



Eu sou o Senhor, e não 
há nenhum outro; 

além de mim não há 
Deus. Eu o 

fortalecerei, ainda que 
você não tenha me 

admitido  Is 45.5 



de forma que do 
nascente ao poente 

saibam todos que não 
há ninguém além de 

mim. Eu sou o Senhor, 
e não há nenhum 

outro.  
Is 45.6 



Eu formo a luz e crio 
as trevas, promovo a 

paz e causo a 
desgraça; eu, o 

Senhor, faço todas 
essas coisas. 

Is 45.7 



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 



Do oriente convoco uma 
ave de rapina; de uma terra 
bem distante, um homem 

para cumprir o meu 
propósito. O que eu disse, 
isso eu farei acontecer; o 
que planejei, isso farei.  

Is 46.11 



Conclusão: Como está a sua 
relação com Deus? 



Deus 



O pobre e o necessitado 
buscam água, e não 

encontram! Suas línguas 
estão ressequidas de sede. 

Mas eu, o Senhor, lhes 
responderei; eu, o Deus de 

Israel, não os 
abandonarei. 

Is 41.17 



Abrirei rios nas colinas 
estéreis, e fontes nos 
vales. Transformarei o 
deserto num lago, e o 
chão ressequido em 

mananciais. 

Is 41.18 



Porei no deserto o 
cedro, a acácia, a 
murta e a oliveira. 

Colocarei juntos no 
ermo o cipreste, o 
abeto e o pinheiro,  

Is 41.19 



Eu sou o Senhor; esse 
é o meu nome! Não 

darei a outro a 
minha glória nem a 

imagens o meu 
louvor.  

Is 42.8 



Vejam! As profecias 
antigas aconteceram, 
e novas eu anuncio; 

antes de surgirem, eu 
as declaro a vocês.  

Is 42.9 



Cantem ao Senhor um 
novo cântico, seu louvor 
desde os confins da terra, 

vocês, que navegam no 
mar, e tudo o que nele 
existe, vocês, ilhas, e 

todos os seus habitantes.   
Is 42.10 



Que o deserto e as suas 
cidades ergam a sua voz; 
regozijem-se os povoados 

habitados por Quedar. 
Cante de alegria o povo 

de Selá, gritem pelos altos 
dos montes.    

Is 42.11 



Dêem glória ao 
Senhor e nas 

ilhas proclamem 
seu louvor.     

Is 42.12 



Sou eu, eu mesmo, 
aquele que apaga 

suas transgressões, 
por amor de mim, e 
que não se lembra 

mais de seus pecados.     

Is 43.25 



Relembre o passado 
para mim, vamos 

discutir a sua causa; 
apresente o caso 
para provar sua 

inocência.      
Is 43.26 



Seu primeiro pai 
pecou; seus 

porta-vozes se 
rebelaram contra 

mim.        

Is 43.27 



Povo 



Ai daquele que contende com 
seu Criador, daquele que não 

passa de um caco entre os 
cacos no chão. Acaso o barro 
pode dizer ao oleiro: O que 

você está fazendo? Será que a 
obra que você faz pode dizer: 

Ele não tem mãos? 

Is 45.9 



Ai daquele que diz 
a seu pai: O que 

você gerou?, ou à 
sua mãe: O que 

você deu à luz?        

Is 45.10 



Contudo você não 
me invocou, ó Jacó, 
embora você tenha 
ficado exausto por 

minha causa, ó 
Israel. 

Is 43.22 



Não foi para mim que você 
trouxe ovelhas para 

holocaustos, nem me 
honrou com seus sacrifícios. 
Não o sobrecarreguei com 

ofertas de cereal nem o 
deixei exausto com 

exigências de incenso. 

Is 43.23 



Você não me comprou 
qualquer cana aromática, 

nem me encheu com a 
gordura de seus sacrifícios. 

Mas você me sobrecarregou 
com os seus pecados e me 
deixou exausto com suas 

ofensas. 

Is 43.24 



Sou eu, eu mesmo, 
aquele que apaga 

suas transgressões, 
por amor de mim, e 
que não se lembra 

mais de seus pecados. 
       

Is 43.25 



Relembre o passado 
para mim, vamos 

discutir a sua causa; 
apresente o caso 
para provar sua 

inocência. 
Is 43.26 



Seu primeiro pai 
pecou; seus 

porta-vozes se 
rebelaram contra 

mim. 
Is 43.27 



Voltem-se para mim 
e sejam salvos, todos 

vocês, confins da 
terra; pois eu sou 

Deus, e não há 
nenhum outro. 

Is 45.22 



Por mim mesmo eu jurei, 
a minha boca pronunciou 
com toda integridade uma 

palavra que não será 
revogada: Diante de mim 
todo joelho se dobrará; 
junto a mim toda língua 

jurará. 
Is 45.23 



Eu sou o Senhor; 
esse é o meu nome! 
Não darei a outro a 
minha glória nem a 

imagens o meu 
louvor. 

Is 42.8 



Vejam! As profecias 
antigas aconteceram, 
e novas eu anuncio; 

antes de surgirem, eu 
as declaro a vocês.  

Is 42.9 



Cantem ao Senhor um 
novo cântico, seu louvor 
desde os confins da terra, 

vocês, que navegam no 
mar, e tudo o que nele 
existe, vocês, ilhas, e 

todos os seus habitantes. 

Is 42.10 



Que o deserto e as suas 
cidades ergam a sua voz; 

regozijem-se os povoados 
habitados por Quedar. 

Cante de alegria o povo 
de Selá, gritem pelos 

altos dos montes. 

Is 42.11 



Dêem glória ao 
Senhor e nas 

ilhas proclamem 
seu louvor. 

Is 42.12 


