


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 



21 Exponham a sua 
causa, diz o Senhor. 
Apresentem as suas 

provas, diz o rei de Jacó. 
22 Tragam os seus ídolos 
para nos dizerem o que 

vai acontecer. 
Is 41 



Todas as nações se reúnem, e 
os povos se ajuntam. Qual 

deles predisse isto e 
anunciou as coisas passadas? 
Que eles façam entrar suas 

testemunhas, para provarem 
que estavam certos, para que 

outros ouçam e digam: É 
verdade. 

Is 43.9 



Você, porém, ó 
Israel, meu servo, 

Jacó, a quem 
escolhi, vocês, 

descendentes de 
Abraão, meu amigo,  

Is 41.8 



eu os tirei dos confins 
da terra, de seus 

recantos mais distantes 
eu os chamei. Eu disse: 
Você é meu servo; eu o 
escolhi e não o rejeitei. 

Is 41.9 



A  idolatria do povo de Deus 



Sua origem 



Filho do homem, estes 
homens levantaram os seus 

ídolos dentro do seu 
coração, tropeço para a 

iniqüidade que sempre têm 
eles diante de si; acaso, 
permitirei que eles me 

interroguem?   

Ez 14.3 



Portanto, fala com eles e dize-
lhes: assim diz o SENHOR Deus: 

qualquer homem da casa de 
Israel que levantar os seus ídolos 
dentro do seu coração, e tem tal 
tropeço para a sua iniqüidade, e 
vier ao profeta, eu, o SENHOR, 

vindo ele, lhe responderei 
segundo a multidão dos seus 

ídolos;  

Ez 14.4 



Quem é que 
modela um deus e 

funde uma 
imagem, que de 
nada lhe serve?   

Is 44.10 



O ferreiro apanha uma 
ferramenta e trabalha com 
ela nas brasas; modela um 
ídolo com martelos, forja-o 
com a força do braço. Ele 

sente fome e perde a 
força; passa sede e 

desfalece.   
Is 44.12 



O carpinteiro mede a madeira 
com uma linha e faz um 

esboço com um traçador; ele o 
modela toscamente com 
formões e o marca com 

compassos. Ele o faz na forma 
de homem, de homem em 
toda a sua beleza, para que 

habite num santuário.  
Is 44.13 



Ele derruba cedros, ou 
talvez apanhe um cipreste, 
ou ainda um carvalho. Ele 
o deixou crescer entre as 

árvores da floresta, ou 
plantou um pinheiro, e a 

chuva o fez crescer. 

Is 44.14 



É combustível usado para 
queimar; um pouco disso 
ele apanha e se aquece, 

acende um fogo e assa um 
pão. Mas também modela 

um deus e o adora; faz 
uma imagem e se encurva 

diante dela. 
Is 44.15 



Metade da madeira, ele a 
queima no fogo; sobre ela 
ele prepara sua refeição, 
assa a carne e come sua 
porção. Ele também se 
aquece e diz: Ah! Estou 

aquecido; estou vendo o 
fogo.  

Is 44.16 



Do restante ele faz 
um deus, seu ídolo; 

inclina-se diante dele 
e o adora. Ora a ele e 
diz: Salva-me; tu és 

meu deus. 
Is 44.17 



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 



Bel se inclina, Nebo se 
abaixa; os seus ídolos são 
levados por animais de 

carga. As imagens que são 
levadas por aí, são 

pesadas, um fardo para os 
exaustos.  

Is 46.1 



Juntos eles se 
abaixam e se 

inclinam; incapazes 
de salvar o fardo, 
eles mesmos vão 
para o cativeiro.  

Is 46.2 



Sua capacidade 



Mas vejam só! Vocês 
não são nada, e as 

suas obras são 
totalmente nulas; 

detestável é aquele 
que os escolhe!   

Is 41.24 



 Veja, são todos 
falsos! Seus feitos são 
nulos; suas imagens 

fundidas não passam 
de um sopro e 

nulidade! 
Is 41.29 



 Veja, são todos 
falsos! Seus feitos são 
nulos; suas imagens 

fundidas não passam 
de um sopro e 

nulidade! 
Is 41.29 



 Erguem-no ao ombro e o 
carregam; põem-no de pé em 

seu local, e ali ele fica. 
Daquele local não consegue 
se mexer. Embora alguém o 

invoque, ele não responde; é 
incapaz de salvá-lo de seus 

problemas.  

Is 44.7 



Sua improdutividade 



Mas vejam só! Vocês 
não são nada, e as 

suas obras são 
totalmente nulas; 

detestável é aquele 
que os escolhe!   

Is 41.26 



Todos seus 
companheiros serão 

envergonhados; 
pois os artesãos não 
passam de homens. 

  

Is 44.11 



Ajuntem-se e venham; 
reúnam-se, vocês, fugitivos 
das nações. Ignorantes são 
aqueles que levam de um 

lado para outro imagens de 
madeira, que oram a 

deuses que não podem 
salvar  

Is 45.20 



Eles nada sabem, nada 
entendem; seus olhos 

estão tapados, não 
conseguem ver, e suas 

mentes estão fechadas, 
não conseguem 

entender.  

Is 44.18 



Ninguém pára para pensar, 
ninguém tem o conhecimento ou 

o entendimento para dizer: 
Metade dela usei como 

combustível; até mesmo assei pão 
sobre suas brasas, assei carne e 
comi. Faria eu algo repugnante 

com o que sobrou? Iria eu 
ajoelhar-me diante de um 

pedaço de madeira?   

Is 44.19 



Ele se alimenta de cinzas, 
um coração iludido o 

desvia; ele é incapaz de 
salvar a si mesmo ou de 

dizer: Esta coisa na minha 
mão direita não é uma 

mentira?  

Is 44.20 



Nova idolatria 



A glória do verdadeiro Deus 



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, 6 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 45.5 



ao povo que 
formei para mim 
mesmo a fim de 

que proclamasse o 
meu louvor.   

Is 43.21 



Sua origem 



Vocês são minhas 
testemunhas, declara o 

Senhor, e meu servo, a quem 
escolhi, para que vocês saibam 
e creiam em mim e entendam 

que eu sou Deus. Antes de 
mim nenhum deus se formou, 
nem haverá algum depois de 

mim.  
Is 43.10 



Eu, eu mesmo, 
sou o Senhor, e 
além de mim 

não há salvador 
algum.   

Is 43.11 



Desde os dias mais 
antigos eu o sou. Não 
há quem possa livrar 

alguém de minha 
mão. Agindo eu quem 

pode desfazer?  

Is 43.13 



Assim diz o Senhor, o 
rei de Israel, o seu 

redentor, o Senhor dos 
Exércitos: Eu sou o 
primeiro e eu sou o 

último; além de mim 
não há Deus. 

Is 44.6 



Sua capacidade 



É o que diz Deus, o Senhor, 
aquele que criou o céu e o 
estendeu, que espalhou a 

terra e tudo o que dela 
procede, que dá fôlego 

aos seus moradores e vida 
aos que andam nela:  

Is 42.5 



Minha própria mão 
lançou os alicerces da 
terra, e a minha mão 
direita estendeu os 
céus; quando eu os 

convoco, todos juntos 
se põem de pé. 

Is 48.13 



Pois assim diz o Senhor, que 
criou os céus, ele é Deus; que 
moldou a terra e a fez, ele a 
fundou; ele não a criou para 

estar vazia, mas a formou 
para ser habitada; ele diz: Eu 

sou o Senhor, e não há 
nenhum outro.   

Is 45.18 



Assim diz o Senhor, o 
Santo de Israel, o seu 
Criador: A respeito de 

coisas vindouras, você me 
pergunta sobre meus 

filhos, ou me dá ordens 
sobre o trabalho de 

minhas mãos? 
Is 45.11 



Fui eu que fiz a terra e 
nela criei a 

humanidade. Minhas 
próprias mãos 

estenderam os céus; eu 
dispus o seu exército 

de estrelas.   
Is 45.12 



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 



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 



Vocês, céus elevados, 
façam chover justiça; 

derramem-na as 
nuvens. Abra-se a terra, 
brote a salvação, cresça 
a retidão com ela; eu, o 

Senhor, a criei.  
Is 45.8 



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 



Foi do agrado do 
Senhor, por amor 

de sua retidão, 
tornar grande e 

gloriosa a sua lei.   

Is 42.21 



Sua produtividade 



Eis o meu servo, a quem 
sustento, o meu escolhido, 

em quem tenho prazer. Porei 
nele o meu Espírito, e ele 

trará justiça às nações. 3 Não 
quebrará o caniço rachado, e 

não apagará o pavio 
fumegante. Com fidelidade 

fará justiça; Is 42.1 



Como se fossem uma 
nuvem, varri para longe 
suas ofensas; como se 
fossem a neblina da 

manhã, os seus pecados. 
Volte para mim, pois eu o 

resgatei. 

Is 44.22 



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 



Mas agora assim diz o 
Senhor, aquele que o 

criou, ó Jacó, aquele que 
o formou, ó Israel: Não 

tema, pois eu o resgatei; 
eu o chamei pelo nome; 

você é meu. 
Is 43.1 



Conclusão 



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 



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 



Escute isto, ó comunidade de 
Jacó, vocês que são 

chamados pelo nome de 
Israel e vêm da linhagem de 

Judá, vocês que fazem 
juramentos pelo nome do 

Senhor e invocam o Deus de 
Israel, mas não em verdade 

ou retidão; Is 48.1 



vocês que chamam a 
si mesmos cidadãos 

da cidade santa e 
dependem do Deus de 

Israel; o Senhor dos 
Exércitos é o seu 

nome:  
Is 48.2 



9Por amor do meu próprio 
nome eu adio a minha ira; 
por amor de meu louvor 

eu a contive, para que 
você não fosse eliminado. 

16 Aproximem-se de mim e 
escutem isto:...  

 
Is 48 



Se tão somente você 
tivesse prestado 

atenção às minhas 
ordens, sua paz seria 

como um rio, sua 
retidão, como as ondas 

do mar.     
Is 42.18 








