MEDITAÇÃO SENIB - ISAÍAS #1
LEITURA DA SEMANA
Isaías 1:18 “Venham, vamos refletir juntos", diz o Senhor. "Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles
se tornarão brancos como a neve; embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão.
Isaías 5:20,21 Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem, mal, que fazem das trevas luz e da luz, trevas, do amargo, doce e
do doce, amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião.
Isaías 6:8 Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: "Quem enviarei? Quem irá por nós? "E eu respondi: "Eis-me aqui.
Envia-me!"
Isaías 9:6 Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será
chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.

1. Leia os capitulos de Isaías e marque um X quando concluir.

(
(
(
(
(

) Deus é soberano
) Deus é comum
) Deus é Todo-Poderoso
) Deus é santo e justo
) Deus é rancoroso

4. Complete:
 A Bíblia tem ____ livros, sendo ____ no Velho Testamento e
____ no Novo Testamento.
2. Preencha corretamente, de acordo com o que foi estudado, os
quadros abaixo, que descrevem o livro de Isaías.

Qual é a mensagem principal
dos primeiros 39 capítulos de
Isaías?

 O livro de Isaías tem ____ capítulos, sendo que os primeiros
____ capítulos apresentam __________ de Deus contra Israel e
os ____ últimos capítulos apresentam a ___________ e
esperança na vinda do Messias.
5. Quais eram os três tempos das mensagens dos profetas?

1.

2.

3.

6. Responda:
a) Quem são os profetas maiores? _________________________
_____________________________________________________
b) Quem são os profetas menores? ________________________
Quais são os dois reinos
exortados em Isaías?

_____________________________________________________
7. Isaías é conhecido como o profeta:
____________________________________________________
8. Isaías foi chamado por Deus para o seu ministério com quantos
anos? ________ Ficou quanto tempo no ministério? __________
9. Responda de acordo com o que foi ensinado e lido:

Em Isaías, do 1º capítulo ao
14º, o profeta refere-se
diretamente ao período de
dois reinados. Quais são
eles?

a) Quem era o pai de Isaías (Is 1:1)?
____________________________________________________
b) Quantas vezes Isaías é citado no Novo Testamento?
____________________________________________________
c) Em que ano começou o ministério dele (Is 6:1)?

3. Marque um X nas opções que apresentam o que a Bíblia nos
ensina sobre Deus:

____________________________________________________
d) Qual é o período do livro de Isaías (panorama biblico geral)?
____________________________________________________
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Isaías era humano como nós, tinha esposa,
filhos, responsabilidades, mas quando ouviu a
vontade de Deus, ele se ofereceu para grande
missão.
Há muito trabalho no reino de Deus e sempre
podemos fazer mais. Já tem ministério ou se
ofereceu para fazer algo a mais? O que você
precisa fazer para atender o chamado de
Deus?
_____________________________________________________

(
(
(
(

) Ser apegado ao vinho
) Praticar injustiça
) Inverter o que Deus definiu, mal e bem, luz e trevas
) Entregar-se ao pecado/iniquidade

6. No capítulo 6, vemos que Isaías tem uma visão do Senhor.
Baseado nessa leitura, responda:
a) Qual a reação de Isaías?
____________________________________________________
b) O que aconteceu com Isaías quando o serafim tocou seus
lábios com brasas vivas?
____________________________________________________
____________________________________________________
c) Qual a resposta de Isaías ao ouvir o chamado do Senhor?
____________________________________________________

1. Leia os capitulos de Isaías e marque um X quando concluir.

2. Complete com base nas anotações da aula #1:
A Bíblia nos ensina que o ________________ é criatura de
Deus, que é limitado, que é ______________ e por isso
precisa de Deus, que é incapaz de ______________ a si
próprio e só tem uma ____________ para aproximar-se de
____________.
3. Por que podemos apelidar o livro de Isaías de “mini-evangelho”?
Explique.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Após Isaías aceitar o chamado, Deus manda fazer adevertências
ao seu povo, mas estas teriam um efeito de endurecer o coração
das pessoas. Isso aconteceria até que viesse uma grande
destruição sobre seu povo. Mas Isaías 6:13 diz que assim, como
uma árvore derrubada que resta apenas o toco, nesse toco haverá
uma semente santa. O que seria essa santa semente? (Mc 4.14)
_____________________________________________________
Isaías percebeu, ao ter a visão do Senhor, que
era impuro assim como seu povo. Mas este foi
perdoado e quando Deus chamou, ele estava
limpo e respondeu “Eis-me aqui!”
Como tem estado a sua pureza? Será que você
tem procurado estar limpo e apto para o
chamado de Deus? Decida retirar o que não te
permite estar limpo diante do Senhor!
_____________________________________________________
_____________________________________________________

4. De acordo com a leitura de hoje responda:
a) Em 5:7 quem Isaías chama de vinha? ____________________

QUARTA-FEIRA

b) Quem Isaías chama de plantação amada? ________________
c) Quem é o dono da vinha? _____________________________

1. Leia os capitulos de Isaías e marque um X quando concluir.

d) O que ele faz com sua vinha? __________________________
e) Por que o dono da vinha toma tal atitude? ________________
5. No capítulo 5, Isaías faz uma série de advertências contra
certas práticas que não agradam a Deus. Associe a lista
enumerada com a segunda lista em branco, de acordo com a
sua equivalência.

(1) Isaías 5:8
(2) Isaías 5:11
(3) Isaías 5:18

(4) Isaías 5:20
(5) Isaías 5:21
(6) Isaías 5:23

( ) Buscar acima de tudo por riquezas materiais
( ) Achar-se sábio aos seus próprios olhos

2. O profeta Isaías, foi um dos profetas mais citados por Jesus
no Novo Testamento. Havia um período de tempo entre Isaías e
Jesus. Quantos anos, aproximadamente, o profeta viveu antes
de Cristo? ___________
3. Analise as seguintes afirmações e marque V para verdadeiro e
F para falso.
( ) Isaías era sacerdote
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( ) Deus chamou Isaías para iniciar seu ministério como profeta
( ) Isaías era eunuco
( ) A esposa de Isaías era chamada de profetisa
( ) Isaías foi advertido por Deus para não seguir o mesmo
caminho daquele povo

Deus falou com __________, ________ e algumas outras nações
por meio de seus ___________, para __________ seus caminhos
e para avisar-lhes sobre seu _____________ do ______________.
Deus se importa com o ser humano!

4. O capítulo 8 de Isaías fala sobre terríveis trevas que cobriam a
terra, mas no capítulo 9 fala sobre a luz que viria e iluminaria a
todos. Quem é essa luz (Jo 8.12)?
____________________________________________________
5. Quais os dois grandes impérios que o profeta viu que
oprimiriam Israel?
____________________________________________________
6. Qual evento seria marcado durante o período em que Isaías
exortava o povo?
___________________________________________________

Deus tem mostrado a você que algum irmão(ã)
precisa de ensino ou exortação porque está indo para o caminho
errado, ou anda em pecado ou até se desviou? Ensine o que a
Palavra diz que deve ser feito e ganhe novamente essa pessoa
para os caminhos do Senhor. Não tenha medo de falar a
verdade de Deus! Decida ir conversar em amor com esta
pessoa:
____________________________________________________

QUINTA-FEIRA
1. Leia os capitulos de Isaías e marque um X quando concluir.

2. Com base na aula, responda.
a) Qual o único livro “religioso” que contém profecias? Explique o
porquê.
_____________________________________________________

Resposta: Judá, Israel, Mensageiros, Ensinar, Julgamento e Pecado.

Isaías poderia ter ficado impressionado e muito
assustado com tudo o que Deus falava que iria
fazer, mas mesmo sendo difícil entregar
profecias tão duras, ele não hesitou em falar o
que precisava ser dito.

d) Marque qual o significado do nome Isaías?
( ) Deus é bom ( ) O Senhor é a salvação ( ) Deus conosco
3. Nos primeiros 4 versículos de Isaías 10, vemos a advertência
sobre uma prática que não agrada a Deus. Qual prática é essa?
____________________________________________________
E qual a sua consequência? ______________________________
_____________________________________________________
4. No capítulo 11, Isaías fala sobre um ramo que surgirá da raiz de
Jessé. O Espírito do Senhor repousará sobre esse ramo, ele
julgará com retidão os necessitados, tomará decisões justas com
os pobres, ele trará paz e um novo mundo. Quem é esse ramo?
_____________________________________________________
Vimos nos capítulos de hoje uma advertência
severa sobre imposições injustas e opressoras
que tomam proveito daqueles que pouco tem.
Deus irá julgar essas atitudes!
Não tire vantagens das pessoas, pague o preço
justo! Busque agir com justiça e amor em suas
ações.
Decisão: ____________________________________________

_____________________________________________________
b) Qual a missão principal dos profetas?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
c) Dadas as frases abaixo, encontre e circule as palavras faltantes
que preenchem cada um dos espaços em branco.
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SEXTA-FEIRA

Para facilitar o seu entendimento sobre o livro de Isaías, segue
ao lado uma visão geral sobre esse estudo. Que você possa se
aprofundar mais no livro de Isaías.

1. Leia os capitulos de Isaías e marque um X quando concluir.

2. Marque V ou F de acordo com o que aprendeu na aula sobre a
lição central dos profetas.
( ) Deus é igual aos outros deuses, e representa apenas a nação
de Israel.
( ) Deus preparou a chegada do Messias.
( ) Deus é soberano e Senhor de todos os povos e nações.
( ) Deus odeia apenas a imoralidade, mas a idolatria é permitida
desde que Ele seja um dos ídolos.
( ) Deus odeia a idolatria, a imoralidade e a religiosidade vazia.
3. Acredita-se que o profeta Isaías morreu serrado ao meio, e que
essa ordem foi dada por seu primo que era rei. Qual o nome desse
rei? _____________________________________________
4. Onde vivia o profeta Isaías? ___________________________
5. No capítulo 13, Isaías recebe uma visão de Deus para exortar a
Babilônia. Descreva essa visão:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
6. Isaías profetizou sobre o exílio e o retorno dos israelitas, mas
ele estava vivo quando ocorreu o retorno?
____________________________________________________
Vimos nos capítulos 13 e 14 uma advertência
severa sobre a Babilônia. Hoje, vivemos em
dias muitos parecidos. Deus continua vendo
todas as coisas e não deixará que o mal triunfe.
Faça uma oração agora para pedir de Deus
misericórdia, perdão e redenção para que as
pessoas que você conhece se voltem para
Deus!
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