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Leitura Oficial- ISAÍAS 40: 1- 30 
 

Este capítulo é a chave da profecia e contém a mensagem do profeta, afirmando que Deus consolará seu 

povo depois de julgá-lo. Diante de um tempo difícil e de crises Políticas, Religiosas, Sociais e Saúde, Israel 

e Judá recebem ataques de Senaqueribe e todo seu Exército e o Senhor restaura, por intermédio do Rei 

Ezequias de Judá, prometendo e provendo ao povo a sua majestade. 

 

CRONOLOGIA BÍBLICA: 2 Reis 17- 20 (capítulos); 2 Crônicas 29- 32 (capítulos) 
 

A MAJESTADE EM: 
 

1- SUA MISERICÓRDIA 

a) Ele consola (v1): Ele quer que seu povo seja confortado. 

b) Ele perdoa (v2): Ele perdoa Jerusalém e completamente punida por seus pecados. 
 

2- SUA GLÓRIA 

a) O mensageiro (v3): Profecia do ministério de João Batista. 

b) A mensagem (v4-5): João convida Israel a arrepender-se, preparando-o para o glorioso 

surgimento do Messias. 
 

3- SUA ETERNIDADE 

a) A Palavra permanece eternamente e o povo é chamado para proclamar a VINDA DO 

SENHOR! (v6-9) 
 

4- SUA BONDADE 

a) Deus trata os seus da mesma forma que um Pastor trata seu rebanho. (v11) 
 

5- SUA ONIPOTÊNCIA 

a) Ele é o Senhor de toda a natureza. Ele pode Tudo. (v10,12,26; Sl 91.1) 
 

6- SUA ONIPRESENÇA 

a) Ele está presente em toda parte e em qualquer Tempo. (v11; Sl 139.8) 
 

7- SUA ONISCIÊNCIA 

a) Ele conhece e compreende todas as coisas temporal: Passado, Presente e Futuro. (v13,14;      

Is 46.10 ) 
 

8- SUA SOBERANIA 

a) Todas as nações são como pingo num balde, como um grão de pó na balança, diante Dele. 

(v15-17) 

b) Ele está entronizado acima da redondeza da terra. (v21,22) 

c) Ele governa sobre todos. (v23,24) 
 

9- SUA SINGULARIDADE 

a) Nada, Ninguém pode ser comparado a Ele. (v18-20,25) 
 

10- SUA MAGNIFICÊNCIA 

a) O problema de Israel: Tendo aparentemente esquecido os maravilhosos atributos de 

Deus, os israelitas concluem que Deus não os conhecem e nem se preocupa com eles.  

(v27,28) 

b) A promessa de Israel: Se o povo pedir, Deus renovará suas forças, permitindo que 

subam com asas, como águias. (v29-31) 
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