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Algum tempo atrás, minha irmã trouxe um novo namorado em casa. Como 

irmão, eu tinha que “medi-lo” de cima a baixo, certo? Eu me certifiquei em 

saber o nome dele e procurá-lo no Facebook antes, mas agora eu estava 

encontrando-o pela primeira vez. Eu estava vendo-o e checando tudo 

sobre ele. Era da minha irmã que estávamos falando e eu sei que isso 

podia ficar sério, então eu estava tentando me certificar que ele era um 

cara legal e que eu não precisaria “botá-lo pra correr”. Enquanto nos 

conhecíamos, eu notei uma pulseira em seu pulso dizia OQJF – “O Que 

Jesus Faria”. Minha primeira impressão foi que se esse cara vivesse de 

acordo com o que sua pulseira dizia, estaria tudo bem pra mim.  

Eu fui incumbido de pregar sobre todo o livro de Isaías em um sermão. 

Essa é uma grande, assustadora tarefa! Estou pensando que não há como 

fazer isso. Então, perguntei a mim mesmo: “OQJF?”. O que Jesus faria com 

o livro de Isaías?  

Se Ele estivesse aqui no meio das nossas séries da Rota 66 e pedissem a 

Ele para pregar sobre Isaías, o que Ele faria com esse livro? Vamos ver em 

Lucas 4:16-21, onde ouviremos um sermão em que Jesus pregou sobre 

Isaías. Esta é a forma que Jesus lidou com a mensagem de Isaías 

enquanto Ele estava aqui na Terra. Jesus estava pregando sobre Isaías na 

sinagoga.  

 

 



Escrituras 

 

“E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de 

sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para 

ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías; e, quando abriu o livro, 

achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre 

mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a 

curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, 

e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, 

a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, e 

tornando-o a dar ao ministro, assentou-se; e os olhos de todos na 

sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se 

cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos.” 

 

Nós Precisamos de um Messias  

Quando Jesus ensina sobre o profeta Isaías, Ele se dirige à Escritura 

Messiânica, uma escritura que deveria ser lida frequentemente na 

sinagoga. Muitos dos escribas teriam lido essa passagem e falado sobre o 

Messias que viria. Eles mal podiam esperar pelo Messias que estava por vir, 

porque eles criam que Ele os libertaria.  

Ele os ajudaria e salvaria. Isso era algo que todas as crianças deveriam 

memorizar. Todo o povo conhecia esse texto. Então Jesus se levanta e 

começa a pregar, e eles estavam provavelmente bocejando um pouco 

porque tinham ouvido isso muitas vezes antes. Mas eles não tinham ouvido 

esse sermão. Jesus disse: “Hoje essas Escrituras se cumpriram...”.  

Toda a mensagem de Isaías fala que precisamos de um Salvador, 

precisamos de um Messias; precisamos de um Ungido. Israel estava com 

problemas durante o período dos reis. Estavam confiando em outras 

superpotências, como Assíria, Babilônia e Egito. Estavam crendo em 

deuses falsos.  

 



Estavam fugindo de Deus ao invés de irem para Deus. A mensagem de 

Isaías é que você precisa de um Messias e o Messias está vindo. Em Lucas, 

os rabis ensinavam ao povo que o Messias estava vindo, por centenas de 

anos. Naquele dia, Jesus se levanta e diz: “Vocês estão olhando para o 

Messias”. Ele está dizendo que estão olhando para o Messias cheio do 

Espírito que veio para redimir Seu povo. 

Quero falar daquele pergaminho de Isaías e desenrola-lo um pouco mais. 

Quero olhar para algumas outras coisas que nos diriam que Jesus é o 

Messias, por que Ele é o Messias e por que nós precisamos do Messias. 

Quero ver como nós devemos responder ao Messias, e como o fim será 

quando o Messias voltar novamente.  

Não vamos olhar para muitos aspectos históricos de Isaías, embora 

existam muitos. Mas Isaías também está apontando em direção ao futuro e 

a Jesus. Então vamos pregar sobre Jesus a partir de Isaías porque é isso 

que o Novo Testamento faz. Isaías, mais do que qualquer outro profeta (e 

no contexto de Jesus), é citado mais de vinte vezes no Novo Testamento.  

 

 

Por que Precisamos de um Messias? 

 Somos pecadores 

A primeira coisa que quero perguntar é por que precisamos de um 

Messias? Por que o Messias teve que vir? É porque somos pecadores. Em 

Isaías 1:2-4, Deus fala através dele: “Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó 

terra; porque o SENHOR tem falado: Criei filhos, e engrandeci-os; mas eles 

se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a 

manjedoura do seu dono; mas Israel não tem conhecimento, o meu povo 

não entende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, 

descendência de malfeitores, filhos corruptores; deixaram ao Senhor, 

blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás.” 

 

 



No começo, ele diz: “Vocês são pecadores, Israel. Mesmo um boi conhece 

seu mestre, mas vocês se esqueceram que tem um mestre”. Eles eram um 

povo que perdeu sua identidade. Eles se esqueceram de que eram o povo 

de Deus. Deus os havia criado e redimido, mas eles estavam se rebelando 

contra Ele. Eles estavam buscando outros deuses, tentando obter sua 

identidade em outro lugar diferente de Deus.  

Eles eram uma propriedade que esqueceu seu proprietário. Somos assim 

em grande medida, nascidos de Adão. Nascemos neste mundo pensando 

que a vida se resume a nós mesmos. Somos livres, independentes, e 

podemos fazer o que quisermos. Esquecemos que somos criados por Deus, 

para Sua glória. Fomos criados para um relacionamento com Ele. Mas 

desde o nascimento, não temos a mínima ideia que temos um mestre.  

Estamos vivendo a vida para nós mesmos, para nosso próprio deleite, e 

vivemos uma vida de rebelião, assim como o povo de Israel. Assim, logo 

no começo de Isaías, a resposta do por que precisamos de um Messias é 

porque somos pecadores, e isso é um grande problema.  

 

 Deus é Santo 

Veja, não apenas somos pecadores, mas Deus é santo. Em Isaías capítulo 

6, Isaías vai ao templo no ano em que o rei Uzias morreu. Ele viu ao 

Senhor nas alturas. Seu cortejo preenche todo o templo, falando de Sua 

riqueza e glória. Ele está no trono, o que indica que Ele é o soberano Rei 

dos Reis.  

Há serafins, criaturas que estão voando ao redor do Senhor, clamando uns 

aos outros: “Santo, santo, santo é o poderoso Senhor; toda a terra está 

cheia da Sua glória”. Eles estão falando de como Deus não é como nós. Ele 

é diferente, Ele é separado, Ele é Criador, Ele é puro; Ele é santo, santo, 

santo. Este é quem é Deus! 

Isaías compreende quem Deus é, e se eu olhar em João capítulo 12, é dito 

que Isaías estava vendo a Jesus no templo. Então Isaías vê a si mesmo e 

diz: “Quem sou eu, pois sou um homem de lábios impuros!”. Então ele tem 

uma visão do Senhor, e dele mesmo, e então ele tem uma visão do povo. 



Ele diz: “Vivo entre um povo de lábios impuros”. Em outras palavras, 

somos todos completamente pecadores, comparados ao um santo Deus.  

 

 Somos separados de Deus 

Há um grande problema entre o povo de Israel e Deus: eles são 

pecadores, e Deus é santo. O mesmo vale pra nós. Somos pecadores e 

Deus é santo, o que nos leva ao terceiro ponto: como resultado, há 

separação. Há separação entre Deus e nós. Isaías 59:2 diz: “Mas as vossas 

iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos 

pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.” 

 

Isso mostra que Deus nem mesmo está olhando para nós; Ele não está 

nem mesmo nos ouvindo, porque Ele não pode olhar para nossa 

pecaminosidade. Há separação; não podemos ter comunhão com um Deus 

santo em nosso pecado. Precisamos de um Messias porque precisamos de 

alguém para consertar esse relacionamento distanciado. Precisamos de 

alguém para lidar com nosso problema de pecado, para que possamos ter 

comunhão com um Deus santo.  

 

Quem é o Messias? 

A próxima pergunta que quero fazer é: quem é o Messias? Em Lucas 

capítulo 4, Jesus alegou ser o Messias. Mas quero ver se há mais provas, 

se abrirmos o pergaminho ainda mais. Há mais provas de que Jesus é o 

verdadeiro Messias? Eu diria que absolutamente sim. Quero lhe dar 10 

razões de Isaías do por que Jesus é o Messias.  

1. Isaías capítulo 40:3 diz que o Messias seria seguido por uma voz 

clamando no deserto, dizendo: “Prepare o caminho do Senhor, e a glória 

do Senhor será revelada”. Todos os 4 evangelhos dizem que João Batista é 

a voz clamando no deserto, preparando o caminho do Senhor. E ele 

preparou o caminho para Jesus de Nazaré, que é o Cristo. Ele disse: “Jesus 

é Aquele que vem após mim”.  



2. Isaías 7:14 diz que o Messias nascerá de uma virgem. O Senhor dará 

um sinal que a virgem dará a luz a um filho e Seu nome será Emanuel. 

Uma virgem dará à luz a um filho. Automaticamente, isso é estranho a nós. 

Isso não é natural; isso é sobrenatural. Algo miraculoso está prestes a 

acontecer, e aquele bebê será chamado Emanuel, o que significa que sua 

identidade é “Deus conosco”. Em Mateus 1, quando Gabriel aparece, ele 

identifica Maria como a virgem. Seu bebê é Aquele que não tem um pai 

terreno. Ele tem apenas um Pai do Céu, porque Ele é Deus que se tornou 

homem para habitar entre nós. Gabriel diz que sua identidade é Emanuel, 

“Deus conosco”. Jesus é Aquele nascido da virgem.  

 

3. Seu nome será Poderoso Deus e Rei Eterno. Isaías 9 nos diz que uma 

criança nascerá e o governo estará sobre Seus ombros. Seu nome será 

Maravilhoso Consolador, Poderoso Deus. Esse é o Seu nome! Nós podemos 

dizer: “O Senhor é o Poderoso Deus”. Isaías diz que Ele reinará no trono 

para sempre. Em Lucas 1:32, Gabriel diz que Jesus é o Filho do Altíssimo 

Deus. Tomé diz “Meu Senhor e Meu Deus”. Jesus é chamado no Novo 

Testamento. Esse é seu nome, e nós vemos em Isaías que Ele é o Rei 

Eterno que irá reinar no trono de Davi. Jesus é Aquele profetizado em 

Isaías capítulo 9.  

 

4. Ele é um Ramo Justo, de acordo com Isaías capítulo 11. Ele virá do 

tronco de Jessé, linhagem de Davi. Ele será justo e não pecará. I Pedro 

2:22 diz que Jesus não cometeu nenhum pecado e nenhum engano se 

encontrou em Sua boca. Jesus é esse Ramo Justo.  

 

5. Isaías capítulo 28 diz que Ele será a pedra da esquina. Deus irá 

construir um Reino e o Messias será a pedra da esquina. Em Atos 4:11, os 

apóstolos dizem que Jesus é a pedra da esquina que Isaías profetizou. Ele 

é Aquele rejeitado pelos homens, e ainda assim, em Sua rejeição, Deus 

está construindo uma nova fundação sobre Ele. Ele está construindo Sua 

igreja e Seu Reino e Jesus é a peça central desse novo Reino.  

 



6. Isaías capítulo 40 diz que Ele será um Bom Pastor. Ele irá guiar bem 

o seu povo e eles serão cuidados. Em João capítulo 10 Jesus disse: “Eu sou 

o Bom Pastor, o qual dá a vida pelas ovelhas”.  

 

7. Isaías capítulo 35 diz que Ele será Aquele que cura. Ele irá curar o 

cego, o surdo, o mudo e o coxo. Em Lucas capítulo 7, João Batista envia 

uma mensagem a Jesus perguntando se Ele é o Messias. “É de fato Você, 

ou temos que procurar por outro?”. Jesus diz: “Diga a João que o cego vê, 

o surdo ouve, o mudo fala e o coxo anda, e o evangelho é pregado ao 

pobre”. Ele diz que tudo o que Isaías disse sobre o Messias está se 

completando nEle. Jesus está dizendo: “Eu sou o Messias, e estou fazendo 

os negócios do Messias”.  

 

8. Isaías capítulo 25 diz que o Messias vai aniquilar a morte. Em I 

Coríntios capítulo 15, Jesus é Aquele que aniquila a morte em Sua morte, 

sepultamento e ressurreição. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde 

está o teu aguilhão? Jesus derrotou a morte através da Sua ressurreição.  

 

9. Mesmo os gentios colocarão sua esperança no Messias. Ele não é 

apenas o Deus de Israel; Ele é o Messias da nação. Em Mateus capítulo 12, 

quando Jesus começa ministrar aos gentios, Mateus cita Isaías para dizer 

que esta é a razão dos gentios estarem vindo a Jesus. Porque em Jesus, 

mesmo os gentios tem salvação e podem ter esperança nEle.  

 

10. Isaías capítulo 61 diz que Ele será um Messias cheio do Espírito. Em 

Lucas 4, Jesus estava cheio do Espírito em Seu batismo. Jesus diz: “Eu sou 

o Messias.” 

 

 

Conforme abrimos o pergaminho, chegamos à conclusão que Jesus é o 

Messias; Não há dúvida no Novo Testamento de que Ele é o Messias 

profetizado na profecia de Isaías! Lembre-se que todas essas coisas foram 

escritas 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Deus falou através do 

profeta Isaías 700 anos antes, e disse que alguém estava vindo, e era o 



Messias. “Ele irá fazer com que todas as coisas erradas se tornem certas, e 

mesmo os gentios colocarão sua esperança nEle. Jesus é o Messias cheio 

do Espírito.  

 

 

Como o Messias Irá Nos Salvar? 

O que choca em Isaías, a grande reviravolta da trama, é que o Rei Messias 

é o Servo Sofredor. Nós vimos essa imagem do Rei Messias. Há um Rei 

que está vindo e Ele irá reinar para sempre no trono de Davi. Ele irá 

resolver todos os nossos problemas e reinar em justiça. Estamos 

procurando por um Rei, mas também temos essa imagem na parte final de 

Isaías de um Servo Sofredor. Alguém irá sofrer em nome do mundo inteiro.  

Ele irá sofrer em nosso lugar pelos nossos pecados. A ideia é que duas 

pessoas estariam vindo. Quem será esse Servo Sofredor? Quem será esse 

Rei? Descobrimos que o Rei Messias é também o Servo Sofredor. Jesus, 

que é o Rei, Senhor de todos, soberano sobre o universo, é também 

Aquele que se humilhou e se tornou um homem para sofrer em nosso 

lugar pelos nossos pecados. Isso deveria nos surpreender.  

Que amor é esse, onde nosso Deus se tornaria um homem para morrer por 

nós? Essa é a mensagem de Isaías. Um Rei Messiânico, que é Deus, irá 

morrer como um Servo Sofredor. Vimos isso em sua totalidade em Isaías 

53:5-6. Esse é o modo como o Messias nos salva. Ele toma nosso lugar e 

morre pelos nossos pecados.  

“Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa 

das nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e 

pelas suas pisaduras fomos sarados.Todos nós andávamos desgarrados 

como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez 

cair sobre ele a iniquidade de nós todos.” 

 

Assim Jesus nos salvou. Numa cruz, Ele tomou todos os nossos pecados 

sobre Si. O castigo que merecemos, a punição que merecemos, que nós 

ganhamos, foi paga. O salário do pecado é a morte e Jesus pagou esse 



salário. Ele morreu em nosso lugar e tomou nossos pecados de nós e nos 

perdoou por esses pecados.  

Não apenas isto; é dito no verso 11: “Ele verá o fruto do trabalho da sua 

alma, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o meu servo, o justo, 

justificará a muitos; porque as iniquidades deles levará sobre si.”  Quando 

você crê no Senhor Jesus, Ele não apenas toma seu pecado, ele dá a você 

Sua justiça.  

 

Esse é o completo evangelho. É uma troca: você dá a Jesus o seu pecado, 

ele o toma e lida com ele, e dá a você a Sua justiça. Ele imputa Sua justiça 

em sua conta de maneira que você seja feito justo. Embora seus pecados 

sejam como escarlate, eles se tornarão limpos como a lã.  

Em Atos 8, Filipe corre em direção ao eunuco etíope que está saindo da 

cidade. Ele está lendo o profeta Isaías. Ele lê em voz alta, e é Isaías 53. 

Filipe diz: “Ei, rapaz, você sabe o que você está lendo?”. E o eunuco diz: 

“Não tenho a menor ideia. Estou só lendo e não sei o que está 

acontecendo, mas tenho uma pergunta: de quem Isaías está falando? 

Quem é o Servo Sofredor? É Isaías, ou é outra pessoa?”.  

É dito que Filipe, daquele texto das Escrituras, prega as boas novas de 

Jesus. Ele mostra que o Servo Sofredor é Jesus Cristo. Ele é o Servo 

Sofredor que morre em seu lugar pelos seus pecados.  

Esse é o coração do evangelho! Esse é o alvo, onde tudo se une pelo 

cristianismo: Deus se tornou um homem, morreu em nosso lugar pelos 

nossos pecados, ressuscitou da sepultura e nos deu a Sua justiça se 

crermos nEle. Essa é a mensagem central, o conceito mais importante para 

você entender.  

Cristo morreu por você, e Ele ressuscitou da sepultura. Ele oferece a você a 

Sua justiça em troca dos seus pecados. Esse é o evangelho glorioso. Essa é 

forma como o Messias nos salva. Você já olhou para o Senhor e creu em 

Sua morte, sepultamento e ressurreição?  

Você recebeu Sua justiça? Você trocou os seus trapos pelo Seu manto? 

Você trocou os seus pecados pela Sua justiça? Você foi feito novo? Você foi 



purificado? Você se tornou mais branco do que a neve, como Isaías diz? 

Você creu no evangelho? O Messias salvou você? Isso aconteceu na sua 

vida?  

 

Como Devemos Responder? 

Como devemos responder ao fato de que Jesus morreu em nosso lugar 

pelos nossos pecados? Isaías nos diz no capítulo 45:22 e 23: “Olhai para 

mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra; porque eu sou Deus, e 

não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a 

palavra de justiça, e não tornará atrás; que diante de mim se dobrará todo 

o joelho, e por mim jurará toda a língua.” 

 

Nossa resposta adequada ao evangelho e ao fato de que Jesus é o Messias 

é nos voltarmos a Ele. Nós temos um problema de confiança, assim como 

os israelitas tinham. Deus está falando para os israelitas e diz para 

pararem de confiar no Egito e começarem a confiar nEle.  

“Parem de confiar em deuses falsos e comecem a confiar em mim.” Mas 

ficamos do mesmo jeito. Confiamos em todo tipo de deus falso, seja 

dinheiro, segurança, popularidade, prazer ou relacionamentos. Nós meio 

que fazemos nossos próprios deuses e os exaltamos, confiamos neles e 

nos voltamos a eles. Pensamos que a vida se resume a eles. Mas Deus está 

dizendo para pararmos de confiar em nós mesmos.  

Pare de confiar em sua própria justiça, e em vez disso, abandone 

completamente a si mesmo e aos deuses desse mundo, e se volte para Ele 

para ter salvação. Apenas em Deus você será salvo. É isso que Jesus está 

dizendo em Marcos 1:15: “O tempo se cumpriu, e o reino de Deus está 

próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho.” 

 

Se arrepender significa se voltar de seus deuses e da dependência deles, e 

confiar nEle. Corra inteiramente em direção a Ele; confie no Senhor Jesus 

Cristo. Esse é o modo que deveríamos responder ao Messias.  



Note que Isaías disse que todo joelho se dobrará e toda língua jurará 

lealdade a Deus. Veja o que Paulo diz em Filipenses 2, que em nome de 

Jesus, cada joelho se dobrará e cada língua confessará que Jesus é o 

Senhor, para a glória do Pai. Isaías está dizendo que cada joelho se 

dobrará para Deus e Paulo está dizendo que cada joelho se dobrará para 

Jesus.  

A razão é que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é 

completamente Deus; Ele é o Deus-homem! Nossa responsabilidade para 

com Cristo é dobrarmos nossos joelhos em lealdade a Ele. Com nosso 

coração, dizemos que Jesus é o Senhor. Antes de nos tornarmos crentes, 

nós somos nossos próprios senhores.  

Fazemos o que queremos, quando queremos e como queremos. 

Construímos toda a nossa vida em redor de nós mesmos, planejamos 

nossos próprios sonhos, nosso próprio sucesso, e pensamos pouco sobre o 

Deus que nos criou. Mas Deus está dizendo que a salvação acontece 

quando você entende sua pecaminosidade, a santidade de Deus e a cruz 

que une a ambos, e sua resposta é que a vida não se resumirá mais a você 

mesmo, mas sim a Cristo.  

Então você se volta de si mesmo e coloca toda a sua confiança em Cristo. 

Você dobra seus joelhos para o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A vida 

agora é sobre Ele, Seu Reino e Sua glória, e você vive para Ele o resto da 

sua vida. Isso é o que significa ser um crente.  

Significa seguir a Cristo, se submeter a ele e dizer que ele é o Senhor da 

sua vida. Essa é a única resposta adequada para o evangelho de Jesus 

Cristo. “Sim, Senhor, você é o Senhor. Eu estou entregando toda a minha 

vida ao Senhor! Estou me voltando para o Senhor e colocando minha fé e 

confiança no Senhor.” 

 

O Que Vai Acontecer no Fim dos Tempos? 

E quando o Messias retornar? O que vai acontecer? A Bíblia diz que o 

Messias está voltando; Jesus está voltando. Quero voltar a Lucas capítulo 4 

quando Jesus citou Isaías capítulo 61. Isso pode chocar alguns, mas Jesus 



na verdade parou no meio de uma sentença durante seu sermão. Ele leu 

apenas metade do verso e então enrolou o pergaminho e o devolveu ao 

atendente.  

Ele não leu todo o verso. Ele lê: “O espírito do Senhor está sobre mim; 

porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos; enviou-me a 

proclamar liberdade aos cativos e a recobrar a visão aos cegos, e a libertar 

os que são oprimidos; a apregoar o ano aceitável do Senhor...” 

 

Então ele encerrou. Ele deu o pergaminho de volta a eles, e disse: “Hoje se 

cumpriu.” Não é assim que o verso termina em Isaías 61. Há um “e” após 

o “ano aceitável ao Senhor”. E esse “e” indica que há mais por vir. Jesus 

não terminou a sentença.  

E por que Ele não terminou? Por que ele parou no meio do sermão, no 

meio da sentença, e simplesmente fechou e devolveu o pergaminho? 

Deixe-me mostrar a você o resto do verso de Isaías 61: “...e o dia da 

vingança do nosso Deus, para consolar todos os tristes...” 

É o dia da ira, o dia da retribuição, o dia em que Deus irá tornar tudo o 

que está errado em certo. Ele punirá toda a rebelião e pecado. Por que 

Jesus não terminou a sentença? Acho que é porque em Sua primeira vinda 

Ele completou a primeira parte da sentença.  

Jesus está dizendo hoje: “O dia do ano do favor do Senhor está aí.” Jesus 

está trazendo graça, misericórdia, salvação e amor. Ele está clamando a 

nós, dizendo que hoje é o dia da salvação! “Estou trazendo graça e 

misericórdia, e estou implorando a você para vir a Mim e ser salvo.” Ele é o 

Humilde Servo que está vindo para nos resgatar de nossos pecados.  

 

 A Segunda Vinda 

O resto da sentença diz: “Eu estou voltando. Na segunda vez, eu não serei 

o Humilde Servo, cheio de graça e misericórdia. Estou cheio de justiça e 

ira. Estou vindo como o Rei com espadas saindo da Minha boca para 

enfrentar todo o pecado na terra.” 



“Estou aqui para lidar com todos os que tem sido rebeldes. Estou aqui para 

lidar com os inocentes jornalistas que tiveram suas cabeças cortadas. Estou 

aqui para lidar com aqueles assassinos. Estou aqui para lidar com o marido 

que é amargo com sua esposa. Estou aqui para lidar com todos esses 

pecados.”  

Será com ira, e fúria, e com pessoas que irão correr e se esconder. Elas 

estarão tão assustadas, porque Ele não irá olhar como o Jesus do 

flanelógrafo; Ele irá olhar como o soberano Rei que está vindo para fazer 

justiça na terra. Ele está vindo para fazer isso! 

Jesus está dizendo: “Na minha primeira vinda, estava aqui para salvar e 

redimir. Morri em seu lugar para que você não tivesse que se sujeitar à ira 

de Deus! Mas se você não vier a mim, não haverá lugar para fugir.” Jesus 

está voltando cheio de ira e fúria, na segunda vez. Você está preparado? 

Você está escondido em Cristo?  

Quando ele voltar, haverá um Reino futuro que será estabelecido. No 

último capítulo, Isaías diz essas palavras: “Porque, como os novos céus, e 

a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, 

assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que 

desde uma lua nova até à outra, e desde um sábado até ao outro, virá 

toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor.” 

 

No futuro Reino, quando Cristo voltar, haverá um novo céu e uma nova 

terra, e como povo de Deus, iremos adorá-Lo eternamente! Será um 

glorioso dia! Haverá alegria. Será um regozijo eterno estar à direita de 

Deus.  

Na presença do Senhor, todo dia será melhor do que 1000 dias em 

qualquer outro lugar que você possa imaginar. Esse é o futuro Reino que 

virá! Será glorioso àqueles que vêm ao Messias buscando salvação. Aquela 

ponte entre o homem pecador e o santo Deus será conhecida, e 

adoraremos a Deus eternamente.  

Essa não é a última palavra em Isaías. Isaías 66:24 diz: “E sairão, e verão 

os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim; porque o seu 



verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará; e serão um horror a 

toda a carne.” 

Iremos ter um novo céu, um novo Reino e glória. Mas no final, teremos 

também a realidade do Inferno. Esse verso soa familiar: “o seu verme 

nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará.”  Soa familiar porque esteve 

com frequência nos lábios de Jesus. Jesus falou frequentemente sobre a 

realidade do Inferno. Por que um Humilde Servo que iria morrer por nós 

falaria tanto sobre o Inferno? Porque Ele realmente não nos quer lá. Ele 

realmente quer que vivamos para sempre com Ele. Esta é a razão porque 

Ele fez o que fez! Ele veio para nos resgatar.  

Mas a realidade é que essa justiça teve que ser paga. Foi necessário lidar 

com o pecado, e há dois lugares onde Ele faz isso. O primeiro é a cruz de 

Jesus. Para aqueles que confiam em Cristo, é onde a ira de Deus por você 

será aplacada: na cruz de Cristo.  

Você não sofrerá dano, porque Cristo sofreu o dano por você. Você será 

perdoado e livre. O outro lugar onde a ira de Deus será aplacada será no 

Inferno pela eternidade, para todo o sempre. Para aqueles que continuam 

se rebelando contra Cristo e creem que a vida se resume a eles mesmos, 

seus pecados, seu mundo e seu reino, haverá uma separação quando 

Cristo retornar.  

No novo céu e na nova terra, haverá glória para sempre. Mas há também o 

Inferno, um lugar designado para Satanás e seus anjos. Aqueles que o 

seguem irão unir-se a ele.   

O ponto principal de Isaías é que Israel está num grande problema. Povo 

de Israel, vocês estão encrencados! Mas adivinhe só? Deus ainda os ama 

implacavelmente e está enviando o Messias para redimi-los de seus 

pecados! A mensagem de Isaías a nós é que estamos com problemas. 

Estamos mortos em nossos pecados e esses pecados incorrem na ira de 

Deus, mas um Messias veio! 

A ira de Deus foi aplacada na cruz, e se você correr para Ele e aceitá-Lo, 

você pode ser salvo. A mensagem de Isaías é que um Messias veio. A 

pergunta de Isaías é: você veio para o Messias? Você veio para Cristo? 



Você correu para Ele de modo que Ele possa perdoá-lo de seus pecados e 

dar a você uma nova vida nEle?  

Um Messias veio. Ele nasceu de uma virgem, Ele é o Poderoso Deus, e Ele 

é justo. Ele morreu em seu lugar pelos seus pecados. Ele é o Bom Pastor, 

Ele derrotou a morte e fez todas essas coisas por você. Quando Ele voltar, 

haverá um novo Reino. Em que parte do reino você viverá para sempre? 

Você estará na presença de Deus ou longe da presença de Deus?  


