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LEITURA DA SEMANA
Isaías 29:15,16 Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam:
"Quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? " Vocês viram as coisas de cabeça para baixo! Como se fosse possível imaginar que o
oleiro é igual ao barro! Acaso o objeto formado Pode dizer àquele que o formou: "Ele não me fez"?
E o vaso poderá dizer do oleiro: "Ele nada sabe"?
Isaías 40:3-5 “Uma voz clama: “No deserto preparem o caminho para o Senhor; façam no deserto um caminho reto para o nosso
Deus”. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados; os terrenos acidentados se tornarão planos; as
escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e, juntos, todos a verão. Pois é o Senhor quem fala".
Isaías 40:8 “A relva murcha, e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre.”.

5. Qual era o problema de Judá que fez com que Deus falasse
palavras duras de rejeição às suas práticas e rituais?
_____________________________________________________
_____________________________________________________.
1. Leia os capitulos de Isaías e marque um X quando concluir.

30

31

32

2. O culto a Deus não é só celebração, orações e cerimônias, mas
também vida reta diante de Deus e no trato com as pessoas. A
liturgia do culto não substitui o arrependimento diante de Deus.
Para aprender mais sobre o que Deus pensa sobre culto sem vida
reta, leia todos os textos e relacione às colunas.
(
(
(
(
(

) Isaías 1:15
) Isaías 1:16-18
) Isaías 1:11
) Isaías 1:13
) Isaías 1:15

(
(
(
(
(

) Deus diz: Chega, basta!
) Deus diz: Odeio, é um fardo!
) Deus diz: Detesto, não suporto!
) É necessário arrependimento.
) Não ouvirei suas orações.

3. Para entender como era a fé no contexto do velho testamento,
consulte suas anotações e complete o esquema com as seguintes
palavras:
FAVOR – DEUS – SER HUMANO – VIDA

2º

1º

6. Conceitue “Graça”:
_____________________________________________________
_____________________________________________________.
7. Hoje em dia vida reta e favor de Deus também fazem parte da
verdadeira conduta cristã que agrada a Deus. Explique por qual
motivo buscar obedecer à lei para obter favor de Deus não é mais
a verdadeira religião como era no velho testamento ___________
_____________________________________________________
O que mudou? ________________________________________
____________________________________________________
Assim como o povo de Judá, de que
maneira podemos ser culpados de oferecer
rituais e sacrifícios religiosos a Deus que
são inaceitáveis aos seus olhos? Dê um
exemplo de sua própria vida.
___________________________________
___________________________________

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

33
Agora responda:
Vivendo nos tempos de hoje, o que é necessário para ganhar o
favor de Deus?
_____________________________________________________

34

35

2. A verdadeira salvação é a que vem do Senhor. No verso 23 do
capítulo 33 de Isaías o povo de Deus é comparado a que?
a) Um carro desgovernado
b) Um avião sem rumo certo
MEDITAÇÃO SENIB - ISAÍAS #3

[1/4]

c) Um navio à deriva
d) Uma moto sem freio
e) Um cavalo sem rédeas

_____________________________________________________

3. Qual o nome da cidade onde ninguém dirá “estou doente”,
porque ao povo que habita nela será perdoada as suas
enfermidades?_____________________________________.

_____________________________________________________

c) Qual foi a atitude de Ezequias ao ouvir os insultos do
comandante e do próprio Senaqueribe? (Isaías 37:1; 37:14-15)

4. O Senhor pede para ser lido o livro que diz: “Nenhuma das
criaturas falhará, nem um nem outro faltará, porque a boca do
Senhor ordenou e o seu Espírito mesmo os juntará”. Qual o nome
do livro, segundo o capítulo 34, verso 16?
_____________________________________________________.
5. Isaías 35:8 diz que haverá bom caminho e o imundo não
passará por ele, será somente para o seu povo. Como se chama
esse caminho? ________________________________________
6. Complete o texto segundo Isaías 35:3-6.
Fortaleçam as ________________ cansadas, firmem os
____________ vacilantes; digam aos desanimados de
___________________: ”Sejam fortes, não temam! Seu Deus
virá, virá com _________”.
Então os _________ dos cegos se abrirão os ____________ dos
surdos se destaparão.
Então os __________ saltarão com o cervo, e a _________ do
mudo cantará de alegria.

d) Qual notícia Ezequias recebeu de Isaías a respeito de sua
doença? ____________________________________________
Qual a sua atitude? ____________________________________
Como o Senhor responde? (Isaías 38:1-6) ___________________
_____________________________________________________
3. De acordo com o relacionamento entre nós e Deus no velho
testamento e novo testamento, marque verdadeiro V ou falso F.
( ) No VT não importava vivermos corretamente para termos
favor de Deus.
( ) No NT devemos procurar ter uma vida correta para termos
favor de Deus, pois as nossas obras nos garantem isso.
( ) Devido a morte de Jesus, nossa dívida foi paga e não
vivemos mais por lei, precisando fazer obras para merecer o
favor de Deus, mas agora vivemos pela graça.
( ) No VT, quanto mais correta as nossas vidas, maior o favor
de Deus para nós.
( ) No NT, também devemos viver corretamente, mas como
forma de gratidão, pois já recebemos a graça de Deus.
4. Conforme visto na aula, sobre a visão de Isaías, preencha
com os pontos em destaque.

Em Isaías 1-34 o profeta prega uma
mensagem de julgamento às nações porque
rejeitaram a Deus. Agora, no capítulo 35,
Isaías pinta um retrato lindo de esperança.
Com base no capítulo 35, diga à pessoa
“desanimada de coração” três motivos para ter
esperança:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

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

36

37

38

2. Responda de acordo com a leitura de hoje:
a) De quem é o reinado descrito nos capítulos de hoje e qual
nação foi contra ele? (Isaías 36:1) _________________________
_____________________________________________________
b) O comandante de Senaqueribe faz várias declarações para o
povo não confiar em Ezequias, mas na verdade, de quem ele
estava duvidando com suas palavras? (Isaías 38:18-20; 37:4)

Após a morte de Cristo na cruz, nós não
vivemos mais por lei, mas pela graça. Isso
significa que obedecer àquilo que Deus fala e
quer que façamos é por motivo de amor e
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gratidão a Deus.
Descreva algo que você faz para Deus por
motivo de pura gratidão.
_____________________________________________________

7. Qual desafio o Senhor faz em Isaías 41:21-23?
_____________________________________________________
Qual o resultado do desafio? (41:24)
_____________________________________________________
Descreva a pessoa que escolhe ídolos: (41:24) _______________
_____________________________________________________

____________________________________________________.
Em Isaías 40:11 temos uma descrição do
Senhor nosso Deus: “Como pastor ele cuida de
seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e
os carrega no colo; conduz com cuidado as
ovelhas que amamentas suas crias.” Que
ações como essas você reconhece Deus
agindo em sua vida?

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

39

40

41

_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Cite três coisas que o rei Ezequias mostrou para os enviados
que foram até a sua casa: (39:2)
 ______________________________________


______________________________________



______________________________________

3. O que acontecerá, segundo a profecia de Isaías, como
consequência de ter mostrado tudo o que havia no seu palácio?
(39:5-7) ______________________________________________
_____________________________________________________
4. A partir do capitulo 40, Isaías prega uma mensagem de
esperança.
Em Isaías 40:7 nós somos comparados a que? ______________
O que isso significa?____________________________________
Qual a esperança oferecida no verso 8?
_____________________________________________________
5. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro, não há ninguém igual
a Ele. Complete Isaías 40:26 que afirma essa verdade:
“Ergam os ____________ e olhem para as_________________.
Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada
___________________ do seu ___________________ celestial,
e a todas chama pelo _______________. Tão grande é o seu

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

42

43

44

2. Segundo o panorama bíblico geral do velho testamento, temos
os seguintes eventos:
CRIAÇÃO > QUEDA > DILÚVIO > TORRE DE BABEL > ALIANÇA
> 12 TRIBOS > EGITO > ÊXODO > PEREGRINAÇÃO > TERRA
PROMETIDA > JUÍZES > REINO UNIDO > REINO DIVIDIDO >
CATIVEIRO > RETORNO > SILÊNCIO
Circule em qual período o profeta Isaías viveu o seu ministério.
Quantos anos antes de Cristo isso aconteceu?__________a.C.
3. Como recompensa por libertar Israel, os persas receberam três
nações das mãos do Senhor Deus. Quais são essas nações?
(Isaías 43:3)
_____________________________________________________
4. O livro de Isaías possui duas formas de escrita. Consulte suas
anotações e complete a imagem abaixo:

______________ e tão imensa a sua ____________________,
que nenhuma delas deixa de comparecer!”
6. No céu haverá pessoas de todas as nações, tribos e línguas
louvando a Deus em uma só voz. Vamos experimentar alguns
minutos de louvor com nossos irmãos de outras nacionalidades
e línguas.
Acesse o link no youtube e compartilhe essa alegria!
https://www.youtube.com/watch?v=SLFehkDF-uo

CAP 01
- 39

JULGAMENTO E ____________
O _______________DE ISRAEL

CAP 40
– 6__

COMPAIXÃO E CONSOLAÇÃO
______________SOFREDOR
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5. Consulte suas anotações e complete o quadro com as
Expressões Marcantes do Livro de Isaías.
EXPRESSÕES MARCANTES

SENHOR DOS
_____________
SANTO DE
_____________
_____________ DE
ISRAEL

CAP 1 - 39 CAP 40 - 66

54

6

14

15

0

13

SALVAÇÃO

7

21

________________

0

8

Por que “Senhor dos Exércitos” é mencionado muito mais nos
capítulos 1 a 39 do que nos capítulos 40 a 66?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Por que “Salvação” é mencionada muito mais nos capítulos 40 a
66 do que nos capítulos 1 a 39?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
“Agindo eu quem impedirá? (Isaías 43:13)”
Quem disse isso?
___________________________________
Qual lição podemos tirar dessa passagem?
_____________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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