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LEITURA DA SEMANA
Isaías 53:4 - 6 “Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo
nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas
transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas
suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio
caminho; e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.”
Isaías 55:8, 9 "Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus
caminhos", declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais
altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. ”

1. Leia os capítulos de Isaías e marque um X quando concluir.
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2. No capítulo 4 do evangelho de Lucas, Jesus faz uma
referência direta a Isaías. Ele lê um texto do livro deste profeta
na sinagoga e em seguida diz: “Hoje se cumpriu as escrituras
que vocês acabaram de ouvir”. Neste episódio Jesus
curiosamente para a leitura na primeira parte do verso dois
(Isaías 61:2ª), Por quê? Escolha a alternativa correta:
a) Naquele dia se cumpria a parte “a” do verso 2.
b) A parte “b” do verso 2 não se cumpriu até hoje.
c) Todas as alternativas estão corretas.
3. Para aprender mais sobre Jesus no livro de Isaías, cace as
palavras sublinhadas: Há três aspectos das profecias sobre
Jesus: Promessa da vinda, sua vida e missão, e seu triunfo
final na segunda vinda. São mais de 300 profecias do Antigo
Testamento sobre Cristo que já se cumpriram, sendo que 126
delas estão no livro de Isaías.

4. Isaías 52:13-15 e o capítulo 53 inteiro falam sobre a profecia
da morte de Cristo. No contexto do sacrifício de Jesus na cruz
assinale V para verdadeiro e F para falso nas seguintes
afirmações:
( ) O sofrimento de Jesus não foi causado por suas próprias
injustiças e pecados.
( ) Jesus sofreu na cruz para que não tivéssemos doenças
malignas como câncer e tormentos espirituais.
( ) A doença que Jesus levou na cruz foi o nosso pecado.
( ) O sofrimento de Jesus foi substitutivo, ele levou o pecado
de muitos.
( ) O crente não pode sofrer e nem passar por nenhum tipo de
aflição.
( ) Jesus morreu na cruz, mas depois ficou satisfeito por todos
aqueles que justificou.
5. Segundo Isaías 57:3, o que acontecerá aos que confiam em
Deus? _____________________________________________
___________________________________________________
6. De acordo com Isaías 57:17, onde está o trono do Espírito
Santo? _____________________________________________
___________________________________________________
7. Segundo Isaías 57, quem encontra paz após a morte?
a) Os que se batizam.
b) Os que pertencem a uma religião cristã.
c) Os que andam retamente diante de Deus.
d) Aqueles que frequentam a igreja.
Leia novamente a profecia de Isaías 53:4-7 e
observe o sacríficio de Jesus e a troca que
nos foi oferecida por ele: perdão em lugar da
culpa, cura em lugar da doença do pecado e
vida com Deus em lugar da morte eterna.
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Agora escreva aqui uma oração de gratidão ao Pai por tanto
amor derramado por você naquela cruz:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

capítulo 58 de Isaías vemos versos cheios
de instruções sobre a vontade de Deus
para seus filhos. Junto a elas estão
também as promessas para os que agem
de acordo com a vontade do Pai. Decida
escolher uma para praticar, estipulando os
detalhes para não falhar.
O que: __________________________________________
Como: _____________________________________________

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

Quando: ___________________________________________
Onde: _____________________________________________
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2. No capítulo 58 de Isaías, de qual prática comum ao povo de
Deus é mais falado? _______________________________
_______________________________________________
1. Leia os capítulos de Isaías e marque um X quando concluir.
3. Neste capítulo, Deus se mostra alegre ou insatisfeito com a
prática do jejum dessa nação? ________________________
_______________________________________________
4. Em Isaías 58:5, durante a crítica à maneira como esta nação
está fazendo o seu jejum, na verdade Deus está deixando claro
uma verdade sobre seu relacionamento com o ser humano.
Marque com X a alternativa abaixo que melhor demonstra essa
verdade:
a) Deus quer jejuns de mais tempo.
b) É proibido brigar com os irmãos enquanto está em jejum.
c) Deus não quer um relacionamento de um dia apenas com o
homem, como uma espécie de ritual, mas uma vida totalmente
entregue a Ele.
d) Jejum é apenas para beneficiar os famintos e satisfazer o
anseio dos aflitos.
5. Baseado em Isaías 58:6-14, diga três promessas para
aqueles que cumprem a vontade do Senhor.
1) _______________________________________________
2) _______________________________________________
3) _______________________________________________

A obediência ao Senhor é a fonte de tudo o
que o ser humano precisa e deseja. No
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2. Baseado no que foi visto em sala, quantas profecias de
Cristo descritas no livro de Isaías já se cumpriram? __________
3. A quem Isaías se refere quando usa o termo “luz” Na
passagem de Is. 60:1-5? _______________________________
(Leia Jo 1:4 para entender mais.)
4. Os primeiros povos descritos em Isaías 60:6 são
antepassados de qual meio irmão de Ismael? ______________
(Leia 1 Cr 1:32; Gn 25:1-4 e 1 Cr 1:32 para entender mais.)
5. Quem serão os responsáveis pela reconstrução de
Jerusalém? _________________________________________
De onde virá a materia prima - Madeira? (Is 60:10-13)
___________________________________________________
___________________________________________________
6. Porque o sol não será mais a luz do dia de Israel? (Is 60:19)
___________________________________________________
___________________________________________________
Naqueles dias tão difíceis sob a invasão da
Assíria, Isaías pediu ao Senhor que
apressasse o livramento para o seu povo.
Certo que Deus cumprirá todas as suas
promessas o profeta Isaías, com as palavras
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do capítulo 60:1, conclama ao seu povo a se levantar!

Na maioria das vezes, em seus problemas
difíceis, você tem buscado soluções por
conta própria ou tem buscado ajuda de
Deus? _____________________________

Leia Salmos 103:1-6 e escreva abaixo motivos e razões que
você tem para se alegrar no Senhor.
__________________________________________________
__________________________________________________

Escreva abaixo algum problema ou
preocupação que esteja passando e ore
colocando isso nas mãos de Deus:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

1. Leia os capítulos de Isaías e marque um X quando concluir.
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2. De acordo com Isaías 59:2a, o que nos afasta de Deus?
__________________________________________________
__________________________________________________
3. Leia Isaías 59:2b e Provérbios 28:13 e responda: Qual o
motivo pelo qual as nossas orações não são respondidas?
___________________________________________________
___________________________________________________
4. No livro de Isaías vemos diversas profecias a respeito de
Cristo. Quantas profecias cumpridas sobre o Messias
encontram-se no livro de Isaías? Circule a alternativa correta.
a) 100

b) 230

c) 300

d) 126

5. Em Isaías 63:1-6, quem é o guerreiro com manto vermelho
que vem triunfante das cidades que representam os povos
inimigos de Judá e Jerusalém? (Leia Apoc. 19.13-16)
___________________________________________________
___________________________________________________
6. Qual é o propósito do livro de Isaías? Circule a(s)
alternativa(s) adequada(s).
I – Confrontar a própria nação e outras nações contemporâneas
com a palavra do Senhor, mostrando-lhes seus pecados e
consequentemente castigos divinos.
II – Profetizar esperança a geração futura de exilados judaicos.
III – Mostrar que Deus enviaria o messias cuja salvação
abrangeria todas as nações da terra.
Em Isaías vemos que jamais vamos conseguir a solução para
os nossos problemas por nossas próprias forças, pois tudo o
que fizermos não adiantará em nada sem Deus.

1. Leia os capítulos de Isaías e marque um X quando concluir.
64
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2. Conforme suas anotações, o livro de Isaías destaca três
aspectos sobre as profecias de Isaías, quais são?
a) Promessa da ______________
b) _______ e Missão
c) T_______ Final
3. Qual a relação entre as passagens de Isaías 7:14 e Mateus
1:18-23? ___________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
4. Leia Isaías 66:24 e Marcos 9:47-48 e responda: Que lugar
está relacionado para os que se rebelam contra Deus?
___________________________________________________
___________________________________________________
5. A visão que temos de Deus determina a forma como nos
relacionamos com Ele. Escolhe as palavras adequadas abaixo
para completar a frase:
TOLERANTE – SANTO – LONGE – ORGULHOSO – PERTO HUMILDE
Deus é _______________________________ , mas está
___________________________ do _____________________
e arrependido.
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