
O PROFETA ISAÍAS 

Introdução 

O livro de Isaías recebe o nome de seu autor, que é a transliteração do hebraico Yesha`-Yahu, que significa 

Javé salva. Seu valor para o cristianismo é muito grande, pois o Novo Testamento faz mais de 400 citações de 

seu conteúdo. Sua mensagem foi a principal voz profética de denúncia na segunda metade do século VIII a.C. 

(740 – 700). 

Contexto histórico 

O ministério de Isaías começa no ano da morte do rei Uzias (Is. 6:1-3) em 740 a.C. e passou pelos reinados 

de Jotão, Acaz e Ezequias. Foi contemporâneo dos profetas Amós e Oséias (Reino do Norte – Israel) e 

Miquéias (Reino do Sul – Judá). De acordo com 2 Crônicas, Isaías foi responsável por escrever os atos de 

Uzias, indicando que, além do ofício profético, Isaías também possuía a atribuição de escriba da corte de 

Judá. A tradição judaica diz que Isaías também passou pelo reinado de Manassés (696 – 642 a.C.) quando foi 

martirizado, tendo sido serrado ao meio (ver apócrifo Assunção de Isaías). Talvez este seja o fundamento de 

Hebreus 11:37. 

Na segunda metade do século VIII A.C., do ponto de vista da política internacional, o Antigo Oriente Médio 

viu a ascensão do Império Assírio como potência regional. Os capítulos 1 a 39 estão dentro deste contexto 

histórico-político. Tiglate-Pileser, o rei assírio, conquista o Norte da Síria. Para que as outras pequenas 

nações não tivessem o mesmo destino, a Assíria exige o pagamento de tributo. Dentre essas nações 

ameaçadas estavam Israel, governada por Menaém (2 Rs. 15:19ss) e Judá, governada por Uzias (ou Azarias). 

Primeiro Isaías  

 Refere se aos oráculos que o próprio profeta pronunciou.  

Isaías viveu por volta de 700 a.C. 

Profeta da corte  

Presenciou, vivenciou e denunciou injustiças, explorações e guerras o que causava o sofrimento do povo de 

Deus. 

Costuma-se chamar de primeiro Isaías os escritos que compõe os capítulos de 1 a 39. 

Lutou para reatar a justiça dentro da monarquia davídica.  

 

Segundo Isaías. 

Segundo Isaías (Is 40-55). É um grupo profético de levitas que procura 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”, libertará novamente e recriará seu povo. Ao 

descrever as características de liderança no novo êxodo, o segundo Isaías propõe a figura do “servo sofredor”, 

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. 

O segundo Isaías pode ser dividido em duas partes, além da introdução e conclusão: 

- 40, 1-11: Introdução. O novo êxodo e a palavra de Deus 

- 40,12-48,22: Primeira parte: Libertação e retorno a Jerusalém, tendo como modelo o êxodo. Insistência em 

Javé como único Deus da história. 



- 49,1-55,5: Segunda parte. Projeto de reconstruir Jerusalém. 

- 55,6-13: Conclusão e resumo. O poder da palavra de Deus e a realização do novo êxodo. 

Terceiro Isaías  

Compreende os capítulos 56 a 66, escrito provavelmente em Judá em torno dos anos 520 a 400 a.C (pós-

exílio). A temática principal é a denúncia da corrupção dos dirigentes, porém, afirma o sentimento de 

confiança. Provavelmente Jerusalém já estava reconstruída e a vida da comunidade judaica organizava-se em 

torno do Templo e da Lei, a teocracia estava consolidada em Judá junto com a teologia da retribuição.  

 O Templo funcionava como centro de arrecadação de tributos para o império persa, o povo sofre a 

dor da miséria, da fome, da doença, do desemprego, da falta de moradia, da morte, na luta pela sobrevivência, 

a experiência da solidariedade revigora a vida da comunidade, a partilha e a atenção das pessoas umas com as 

outras fortalece a união, anima a resistência e renova a esperança de tempos melhores.    

Estrutura  de Isaias 

Os oráculos de Isaías podem ser agrupados da seguinte maneira:  

1      Julgamento com Promessa – 1 a 39 

1      Acusação – 1 a 5 

2      Chamado de Isaías – 6 

3      Período assírio – 7 a 39 

1      Assíria: castigo e renovo – 7 a 12 

2      Sentenças contra as nações – 13 a 23 

3      Oráculos apocalípticos contra as nações – 24 a 27 

4      Sentença e salvação de Jerusalém – 28 a 35 

5      Crise assíria e transição para período babilônico – 36 a 39 

2      Consolo com julgamento – 40 a 66 

1      Oráculos sobre a restauração do exílio e julgamento da Babilônia – 40 a 48 

2      O consolo do Servo de Javé – 49 a 55 

3      A justiça e as transgressões das nações – 56 a 59 

4      A glória pós-exílica – 60 a 66 

Conclusão 

Por meio do profeta Isaías, Deus claramente revela seu plano para  Israel, em Jerusalém, na terra 

sobre a qual o Messias reinará em justiça. O tempo de chegada da intervenção divina  é referido como “A 

vinda da realiza de Javé” ou "o dia do Senhor." Este período apocalíptico será caracterizada por grandes 

julgamentos em favor dos pobres, e os  sobrevivente de Israel e as nações entrarão no reino  em que o 

Messias reinará do trono restaurado por Davi. Jerusalém será feito um louvor na terra e a Israel  reavivada 

serão testemunhas especiais do Messias entre as nações.  

 

 


