


Reino de Judá sob o reinado de Ozias (781-740 a.C). 

Educado em Jerusalém, foi profeta do Templo e 

conselheiro de três reis:  Joatão (740-736 a.C),  Acaz

(736-716 a.C) Ezequias (716-687 a.C). 

Seus oráculos eram baseados na teologia davídica

Enfrentou os grupos dominantes

Defendeu com todo o vigor os oprimidos, os órfãos e as 

viúvas (10,1-4), e condenou a aliança com as grandes 

potências (Assíria e Egito), que disputavam a hegemonia da 

Síria-Palestina. 

Seus oráculos não foram bem recebidos no meio dos 

governantes com os quais trabalhava e se relacionava; 

ao contrário, provocaram descrédito, desprezo e 

condenação (8,11-15; 28,7-13)



Com 66 capítulos, Isaías é o mais extenso 

livro profético da Bíblia. Mas não foi 

escrito de uma única vez. 

mostra situações históricas de 

épocas e lugares bem diferentes. 

Em linhas gerais, o livro está dividido em 

três livretes: 

Primeiro, o Segundo e o Terceiro 

Isaias.



É um profeta da corte que presenciou 

e vivenciou a injustiça, a exploração e as 

guerras provocadas pela política interna 

e internacional da elite dirigente e o 

consequente sofrimento do povo. 

“Javé dos exércitos” (1,9), o “Santo de 

Israel (5,19) 

“Que direito tem vocês de oprimir meu povo 

e esmagar a face dos pobres?” (3,15). 

Ele requer justiça dentro da monarquia 

davídica. Filho de seu contexto histórico-

social, acredita que um rei justo e bom 

pode criar uma sociedade humana e 

fraterna (9,1-6).



É um grupo profético de levitas 

alimentar a esperança do povo nos últimos 

anos do exílio na Babilônia. 

Grupo que consola o povo sofrido e faz 

uma nova leitura do êxodo e da criação, 

renovando a certeza de que Deus, o “Santo 

de Israel” (41,14), libertará novamente e 

recriará seu povo.

“servo sofredor” (42,1-9), uma 

liderança que brote do amor solidário e do 

compromisso com os pequenos, e que atue 

na contramão do regime injusto e 

opressor, sem uso da força e da violência.



Retorno para Jerusalém. 

a elite judaica, apoiada pelos persas, 

impõe seu projeto: a reconstrução do 

Templo e da sociedade teocrata. 

O Templo e a lei do puro e do impuro se 

tornam mecanismos de arrecadação de 

tributos para a manutenção das 

autoridades de Jerusalém, agora 

aliadas ao império persa na opressão e 

exploração do povo.

O grupo do Terceiro Isaías procura 

manter o projeto de “um novo céu e 

uma nova terra” baseado no direito e 

na justiça.





> oráculos dirigidos ao povo de Deus 

(caps.1-12)

> oráculos dirigidos as nações 

estrangeiras (caps.13-23)

> a grande escatologia (caps.24-27)

> oráculos dirigidos ao povo de Deus 

(28- 33)

> A pequena escatologia caps.(34-35)

Apendice historico (caps.36-39)



> Prologo (40 ,1 11) e um Epilogo (55,6-

13),nos quais ocupa lugar central o tema da 

palavra de Deus e o do novo êxodo

> O corpo intermédio e dividido geralmente 

em dois grandes blocos :40-48 e 49-55.

> O primeiro focaliza a libertação de 

babilônia e o retorno a terra prometida e a 

segunda parte (49-55) tem seu ponto central 

na restauração e glorificação de Jerusalém

> apresentada as vezes como cidade e outras 

vezes como esposa .



> O núcleo central desta parte é o 

capítulo 61

> Is. 60-62

> Is. 59,15b-20 ; 63,1- 6

> Is. 59,1-15ª ; 63,7- 64,11

> Is. 58

> Is. 56,9-57,21 ; 65,1- 66,17

> Is. 56,1-8 ; 66,18- 24





> Ordenatória

> Histórica

> Consolatória



contendo na maior 

parte repreensões 

e apelo de 

conversão dos 

pelos pecados de 

Israel (Is. 1,35).



Contendo o relato da 

invasão da Assíria, a 

libertação misericordiosa 

de Jerusalém por Deus e a 

cura de Ezequias. 

Esse trecho, que vai do 

capítulo 36 - 39 registra a 

profecia do cativeiro 

babilônico, que o profeta 

acreditava que era uma 

punição pelos pecados de 

Israel



contendo palavras 

de consolo a Israel 

e promessas de 

restauração e 

bênçãos (Is. 40-66). 


