
Isaías 55.1-5 

O Profeta Isaías 

         Seu ministério teve início no ano da morte do Rei Uzias (c. 740 aC) e terminou por volta de 

680 aC, provavelmente com seu martírio sob o reinado de Manassés. 

         Anunciou as promessas e juízos de Deus à nação nos tempos do Império Assírio, cuja 

ameaça ocasionava o caos político, econômico, moral, social e religioso. 

         Mapa: Império assírio 

         Profetizou no Reino do Sul ou Judá. Nos seus dias o Reino do Norte, Israel, foi levado ao 

exílio. 

         Israel e Judá 

 

MENSAGEM CENTRAL: OS APELOS DE DEUS AO HOMEM TÊM POR PROPÓSITO 

SACIÁ-LO COM O BEM. 

  

Os três apelos de Deus ao homem. 

  

1. Aceite um convite (1-2) 

Os perigos da rejeição do convite: 

Falta de paz e retidão (Is 48.17-18) 

Busca inútil da felicidade (Jr 2.13) 

  

2. Faça uma aliança (3-4) 

Essa aliança tem como modelo o pacto feito com o rei Davi: 

É eterna 

É garantida pelo amor leal de Deus 

É unilateral (2 Sm 7.8-16) 

É libertadora 

A aliança com Deus só é possível graças ao sangue de Cristo (Mt 26.28).  

Por meio dessa aliança há transformação e perdão (Hb 10.15-17). 

  

3. Creia numa promessa (5) 



Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. 

Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os 

iluminará; e eles reinarão para todo o sempre (Ap 22.4-5). 

  

Aplicações 

         Pare de gastar tempo e dinheiro com tentativas fúteis de provar satisfação na vida. 

Podemos comprar e ter o que queremos, mas não podemos fazer disso uma busca 

frenética por realização e felicidade. 

         Pare de encher a cabeça com as coisas que o mundo diz em suas músicas, filmes e 

anúncios. Todas essas coisas levam as pessoas a acreditar que é possível ser feliz sem 

Deus. 

         Diga às pessoas que você conhece que a infelicidade é basicamente um problema 

espiritual. Todos os que se afastam de Deus são infelizes. Essa é “a dor do pecado!” 

         Fuja do pecado e da apostasia sabendo que não são simples problemas morais. Essas 

coisas são, acima de tudo, infidelidade a uma aliança que você fez com Deus quando 

recebeu o Salvador. 

         Se quiser provar alegria verdadeira, mantenha as promessas de Deus vivas em sua 

mente. Isso pode ser feito através da frequência aos cultos, da leitura da Palavra e da 

oração de gratidão por aquilo que Deus prometeu. 

 


