MEDITAÇÃO SENIB - ISAÍAS #2
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LEITURA DA SEMANA
Isaías 6:3 E proclamavam uns aos outros: "Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está
cheia da sua glória".
Isaías 12:2 Deus é a minha salvação; terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico;
ele é a minha salvação!
Isaías 26:3 Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia.
Isaías 29:13 O Senhor diz: "Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está
longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens”.

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

15

16

6. Quando Jesus entrou na sinagoga no primeiro sábado que
inaugurou o ministério público dele, ele pegou o rolo do pergaminho
de Isaías e leu. Qual era a passagem de Isaías? _____________
O que é graça?

17

______________________________________

2. Responda:

Escreva três coisas dadas por Deus que você

a) Como se chamava o reino do norte?______________________

não merece:

b) Como se chamava o reino do sul?________________________

______________________________________

c) Isaías falou aproximadamente quantos anos antes de Cristo?

______________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________

3. Complete:
Isaías era um dos ____ profetas maiores, sendo filho de
____________ e neto de______________, descendente real.
1. Leia os capitulos de Isaías e marque um X quando concluir.

Isaías era casado e teve ______ filhos.
A lição central do livro de Isaías é mostrar que
_________________________________________________
4. Qual era a função do profeta? __________________________

18

19

20

2. Relembre o conceito de profeta e sacerdote e responda:

_____________________________________________________
5. Marque V para verdadeiro e F para falso nas seguintes
alternativas:
( ) Isaías era um profeta pós-exílio
( ) Isaías tinha maior enfoque em Judá
( ) Isaías profetizou 100 anos antes do cativeiro
( ) O profeta recebeu seu chamado por Deus aos 30 anos
( ) Isaías profetizou que o povo seria

b) O Sacerdote fala a _________ em nome do ______________.

Resposta: F, V, V, F,
V.

levado cativo para a Babilônia

a) O Profeta fala ao _____________ em nome de ___________.
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3. Leia 2 Timóteo 3:16-17 e Apocalipse 5:10 e responda: A igreja

6. De acordo com o esboço dos capítulos do livro de Isaías

precisa de profetas e sacerdotes no dia de hoje? ______________

descreva as profecias de Julgamento e Condenação:

Explique sua resposta: ___________________________________

Capítulos

_____________________________________________________

1 - 12

Profecias de Julgamento e Condenação

_____________________________________________________
4. Veja nas suas anotações e marque corretamente os

Contra nações ao redor
24 - 27

Contra alianças seculares

personagens que viveram na mesma época do ministério de Isaías:

Intervalo histórico

a) Reis de Judá e Israel:
( ) Amazias
( ) Azarias
( ) Peca

Resposta: 13-23 / 28-35 / 36-39; Contra Judá e Jerusalém / Contra o Mundo.

( ) Acaz
b) Profetas de Judá e Israel:

7. O tema central do livro de Isaías é “A salvação vem do Senhor”.

( ) Oséias

Agora descreva qual foi a atitude do rei Acaz e do rei Peca diante

( ) Amós

das ameaças de outros reinos? (Is 8:6,13,14)

( ) Miquéias

____________________________________________________

( ) Obadias
Vimos os exemplos dos reis Acaz e Peca que,
quando ameaçados, trocaram a confiança no
Senhor por alianças seculares.

Resposta: Acaz, Miquéias, Oséias e Amós.

5. Depois do reinado de Salomão, o reino unido de Israel foi

E você? Qual medo, problema ou dúvida tenta

dividido em dois. O rei Acaz e o rei Peca foram os reis que

você a agir como esses dois reis em vez de

reinaram ao mesmo tempo. Observe suas anotações e ligue os

confiar no Senhor?

quadros conforme o reino de cada um.

______________________________________________________
Judá, capital Jerusalém.

______________________________________________________

Acaz

Reino do
norte

Não acabou, foi levado
ao cativeiro, mas 70
anos depois voltou.
Teve +- 20 reis e 8
deles fizeram o que
agrada o Senhor

Reino do
sul

Peca

Teve +- 20 reis e
nenhum fez o que
agrada o Senhor.
Israel, capital Samaria.
Foi destruído e levado
ao cativeiro Assírio.

1. Leia os capitulos de Isaías e marque um X quando concluir.
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2. O esboço do livro de Isaías é dividido em dois entendimentos.
Descreva eles:
Capítulos 1 ao 39:
______________________________________________________
______________________________________________________

MEDITAÇÃO SENIB - ISAÍAS #2

[2/4]

Capítulos 40 ao 66:

______________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. De acordo com o esboço dos capítulos do livro de Isaías,
complete o quadro que resume os três Tempos da Salvação

Completar sua vida nos caminhos de Deus:
______________________________________________________
______________________________________________________

apresentados no livro.

Capítulos

Profecias de Compaixão e Consolação

40 a 48

Grandeza de Deus na Criação
Salvação:___________________

49 a 57

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

Graça de Deus na Salvação
24

Salvação:_____________________
58 a 66

25

26

Glória de Deus na Restauração
Salvação:_____________________

2. Com base na aula, responda:
Quais os nomes dos filhos de Isaías? (Isaías 7:3 e 8:3)

4. Qual é a ligação entre a passagem de Isaías 6:3 e Apoc. 4:8?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________
5. A história de Isaías se passa em qual época?

3. Preencha os vazios do nosso versículo (Isaías 6:3):

a) +- 1.000 anos a.C

E __________________ uns aos outros: “Santo, ____________,

b) +- 100 anos a.C

Santo é o Senhor dos ______________, a terrra inteira está

c) +- 500 anos a.C

____________ da sua _____________________”.

d) +- 700 anos a.C

4. Qual a nação que dominava o mundo na época de Isaías?

6. Qual foi a provável morte de Isaías?
a) Guilhotinado
b) Queimado na fornalha
c) Devorado por leões
d) Serrado ao meio

a) Grécia
b) Assíria
c) Babilônia
d) Roma
5. A exortação de Isaías era sobre a vida em culto, e que por esses

e) Crucificado

cultos serem “ocos”, o Senhor agiria como consequências da
Isaías morreu cumprindo sua grande missão.

seguinte forma. Marque X para as reações de Deus.

Ele foi até o fim. Decida ir até o fim! Tome uma

( ) Rejeitar

decisão prátiva que levara você a:

( ) Não ouvir as orações
( ) Honrar seu povo

Completar a matéria de Isaías:

( ) Dizer que é necessário arrependimento

______________________________________________________

( ) Pemitir que continuem vivendo de forma errada

______________________________________________________

( ) Se importar mais com os rituais religosos do que com a vida
íntegra do seu povo

Completar esta temporada ministerial:
______________________________________________________
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6. Culto a Deus sem vida é hipocrisia! Consulte suas anotações e

3. A quem Isaías se refere como “pedra angular” em

escreva as quatro características que envolvem uma vida sem

28:16?________________________________________ Quais são

hipocrisia e que honra ao Senhor nos cultos.

as caracteristicas dele? Leia os versiculos a seguir para completar



___________________________________________

a sua resposta: Mateus 21:42; Marcos 12:10; Lucas 20:17; 1 Pedro



___________________________________________

2:6



___________________________________________

____________________________________________________



___________________________________________

____________________________________________________

Isaías exortou o culto daquele povo, pois eles
viviam uma vida de hipocrisia, idolatria,
desobediência, rebeldia e corações endurecidos.
Tudo isso acontecia porque aquele povo
esqueceu da santidade do Senhor. Decida
relembrar a santidade de Deus. Descreva três
qualidades do caráter de Deus que demonstram
a sua santidade:

____________________________________________________
4. Qual o nome do monte onde o Senhor exemplifica a realização
da sua “obra misteriosa e estranha”? (Isaías 28:21)
______________________________________________________
5. Segundo Isaías 29:6, Judá será castigado através de fenômenos
naturais. Quais são eles? Marque a alternativa correta.
( ) Trovões e terremoto e estrondoso ruído, com tempestade e
furacão e chamas de um fogo devorador.



___________________________________________

( ) Chuvas, tempestades, vulcões e ruídos.



___________________________________________

( ) Relampagos, tempestades, terremotos e ruídos.



___________________________________________
6. O que Isaías quis dizer com o trecho: “Esse povo se aproxima de
mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está
longe de mim.” (Isaías 29:13)?

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

27

28

29

2. De acordo com Isaías 27:1, qual arma o Senhor usa para
castigar o grande dragão? ________________________________
Use a sua criatividade e desenhe sua resposta.

_____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Isaías repete várias vezes “Não temas”.
O que fazia o povo temer na época de Isaías?
______________________________________
______________________________________
O que faz você temer hoje em dia? __________
______________________________________
Fale com Deus sobre isso.
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