
DIA 265 

Leia Isaías 39.1 até 41.16 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 40.12-31 
 

          Isaías descreve o poder de Deus para criar, Sua provisão para 
sustentar e Sua presença para ajudar. Ele é todo-poderoso e onipotente. 
Mesmo assim, Ele cuida de cada um de nós individualmente.  
     Nada nem ninguém pode ser comparado a Deus. Descrevemos o 
Senhor o melhor que podemos com nosso conhecimento e linguagem 
limitados, mas apenas limitamos nosso entendimento sobre Ele e Seu 
poder quando o comparamos do que vivenciamos na terra.  
     Confiar no Senhor significa esperar pacientemente que Ele cumpra as 
promessas de Sua Palavra e fortaleça-nos em meio as dificuldades da 
vida. Mesmo as pessoas mais fortes ficam cansadas em certos momentos 
, mas o poder e a força de Deus nunca diminuem. Ele nunca está cansado 
ou ocupado demais para sustentar Seu povo.  
     A descrição de Isaías revela um Deus que nos ama e quer o melhor 
para nós. Podemos relaxar, confiantes de que Seus propósitos são certos. 
O mundo não gira fora do Seu controle, nem nossa vida está além do Seu 
alcance. Embora você esteja lutando ou enfraquecido, “os que esperam 
no SENHOR renovarão as suas forças”. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

QUEM É O SERVO DE DEUS QUE ISAÍAS FALA? 

     Ao longo de Isaías 41-66, Deus dirige Suas palavras ao "meu servo". A 
partir de Suas palavras, um personagem surge. O Servo proclama a nova 
ordem de justiça e retidão para o mundo (ls 42.3,4). Ele serve como um 
instrumento de Deus para preparar o mundo para a Sua vinda (Is 52.7). 
Isaías identifica-o entre a nação de Israel. Esse Servo é testemunha de Deus 
e uma luz para os gentios (Is 41.8; 43.10; 44.1,2):  
     No entanto, Israel não poderia desempenhar o papel desse Servo de 
Deus, pois a nação era surda, cega e necessitava de Seu perdão (Is 42.19; 
44.21,22). Ela falhou diversas vezes. Por outro lado, no livro de Isaías, o Servo 
de Deus é uma testemunha fiel, que proclama e aguarda a redenção 
vindoura (Is 61.1-3; 62.1-5). Ele representa os justos de Israel. Isaías retrata-o 
como um indivíduo obediente que sofre. O Servo é testemunha fiel de 
Deus à humanidade e opõe-se às práticas idólatras do paganismo. 
     Um membro de Israel em particular era perfeitamente fiel e sofreu pelo 
bem de outros: Jesus Cristo, que desempenhou o papel desse justo Servo. 
Por Seu sofrimento, as benesses de Deus vieram para muitos, incluindo 



outras nações (ver At 26.23). Em união e comunhão com Ele, os apóstolos 
ministraram como servos de Jesus Cristo, tanto para judeus como para 
gentios (At 13.47; 26.17). 
     Embora Israel tivesse sido o primeiro a receber a mensagem do Servo, 
essa mensagem ainda é relevante a todos que têm fé em Jesus Cristo. Hoje, 
os cristãos têm a mesma missão do Servo, e devem desempenhar o papel 
de servos de Deus no mundo (e.g., Rm 14.4; CI 1.7; I Tm 4.6). 
 

Leia Efésios 1.1-23 
 

ESTUDO DE HOJE: EFÉSIOS 1.3-6 

 
     Paulo diz que Deus "nos elegeu" para enfatizar que Ele tem a iniciativa 
na salvação. Não alcançamos o Senhor, mas Ele achegou-se a nós. Não 
somos salvos por merecimento, mas porque Deus é gracioso e 
gratuitamente oferece-nos a salvação. Portanto, não podemos receber 
crédito por nossa salvação. Tudo que podemos fazer é expressar nossa 
gratidão pelo maravilhoso amor do Pai.  
     Deus "nos predestinou para filhos de adoção". Essa é uma metáfora do 
Seu profundo e comprometido amor. Na lei romana, os filhos adotados 
tinham os mesmos direitos e privilégios dos biológicos, mesmo que 
tivessem sido escravos. Deus trouxe-nos para Sua família e tornou-nos Seus 
herdeiros juntamente com Jesus.  
     O que herdamos? Deus "nos abençoou com todas as bênçãos 
espirituais". Esses são todos os benefícios de conhecer o Senhor a salvação, 
a adoção como Seus filhos, o perdão, os dons do Espírito, o poder de fazer a 
vontade de Deus e a esperança de viver para sempre com Cristo. 
     Essas são todas as bênçãos, mas não o foco, pois são apenas produtos de 
se estar com o próprio Deus. Assim como algumas pessoas na vida, o 
simples fato de estar com Ele é uma forma de obter grande alegria. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Confesse seus pecados para que Deus possa ouvir suas orações. 

Leia Salmos 66.1-20 

Leia Provérbios 23.25-28 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a 
respeito do que leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


