
 

 

“Nosso compassivo Pai” 

Tu, anunciador de boas-novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas-novas a 
Jerusalém, levanta a voz fortemente; levanta-a, não temas e dize às cidades de Judá: Eis aqui 
está o vosso Deus! (Isaías 40:9).  
O profeta [Isaías] exaltou a Deus como o Criador de todas as coisas. Sua mensagem às cidades de 
Judá foi: “Eis aqui está o vosso Deus” (Isaías 40:9). — Profetas e reis, p. 315. 
Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 150-163. 
 
Domingo, 24 de julho 
1. VERDADEIRA E PACÍFICA ESPERANÇA 
A. O que Isaías devia esperar, de acordo com o que ouviu na época de seu chamado? Isaías 
6:9-12. Porém, que certeza ele deveria nutrir? Isaías 6:13; 10:20-21. 
Is 6:9 Disse, pois, ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. 
Is 6:10 Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos; para que ele não veja com os olhos, e 
ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta, e seja sarado. 
Is 6:11 Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam assoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as 
casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada, 
Is 6:12 e o Senhor tenha removido para longe dela os homens, e sejam muitos os lugares abandonados no meio da terra. 
Is 6:13 Mas se ainda ficar nela a décima parte, tornará a ser consumida, como o terebinto, e como o carvalho, dos quais, depois 
de derrubados, ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. 
Is 10:20 E acontecerá naquele dia que o resto de Israel, e os que tiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão 
sobre aquele que os feriu; antes se estribarão lealmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. 
Is 10:21 Um resto voltará; sim, o resto de Jacó voltará para o Deus forte. 
 
Sua angústia de alma [de Isaías] em favor do perdido Judá não devia ser sofrida em vão. Sua missão 
não devia ser inteiramente improdutiva. [...] Por toda a futura jornada de sua vida ele teria de ser um 
corajoso e paciente professor — um profeta da esperança e, ao mesmo tempo, de condenação. O 
objetivo divino teria de ser finalmente cumprido; os frutos de seus esforços e dos trabalhos de todos 
os fiéis mensageiros de Deus deveriam aparecer. Um remanescente devia ser salvo. — Profetas e 
reis, pp. 308, 309.  
 
B. Cite alguns conceitos fundamentais destacados pelo profeta. Como esses temas edificantes 
podem nos dar esperança? Isaías 40:9, 13-15, 21-31.  
Is 40:9 Tu, anunciador de boas-novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas-novas a Jerusalém, levanta a tua voz 
fortemente; levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. 
Is 40:13 Quem guiou o Espírito do Senhor, ou, como seu conselheiro o ensinou? 
Is 40:14 Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse entendimento, e quem lhe mostrou a vereda do juízo? quem lhe 
ensinou conhecimento, e lhe mostrou o caminho de entendimento? 
Is 40:15 Eis que as nações são consideradas por ele como a gota dum balde, e como o pó miúdo das balanças; eis que ele levanta 
as ilhas como a uma coisa pequeníssima. 
Is 40:21 Porventura não sabeis? porventura não ouvis? ou desde o princípio não se vos notificou isso mesmo? ou não tendes 
entendido desde a fundação da terra? 
Is 40:22 E ele o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos; é ele o que estende 
os céus como cortina, e o desenrola como tenda para nela habitar. 
Is 40:23 E ele o que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízes da terra. 
Is 40:24 Na verdade, mal se tem plantado, mal se tem semeado e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, quando ele sopra 
sobre eles, e secam-se, e a tempestade os leva como à pragana. 
Is 40:25 A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja semelhante? diz o Santo. 
Is 40:26 Levantai ao alto os vossos olhos, e vede: quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu 
número; ele as chama a todas pelos seus nomes; por ser ele grande em força, e forte em poder, nenhuma faltará. 
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Is 40:27 Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: O meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao 
meu Deus? 
Is 40:28 Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? E 
inescrutável o seu entendimento. 
Is 40:29 Ele dá força ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. 
Is 40:30 Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, 
Is 40:31 mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; 
andarão, e não se fatigarão. 
 
As estrelas também têm uma mensagem de esperança para cada ser humano. Naqueles momentos 
difíceis que atingem a todos, nos quais o coração desfalece, e a tentação aflige ferozmente, fazendo 
os obstáculos parecerem invencíveis; quando os objetivos da vida se mostram inalcançáveis e suas 
perspectivas semelhantes às maçãs de Sodoma, em que lugar se pode encontrar esperança e 
firmeza, a não ser na lição em que Deus nos manda aprender das estrelas em seu movimento 
inalterável? — Educação, p. 115.  
 
Segunda-feira, 25 de julho 
2. O CORAÇÃO OCULTO SOB A NUVEM 
A. Ao longo da história do mundo, que ideia errada a respeito do caráter de Deus sempre 
exigiu um esclarecimento? Ezequiel 18:25; Isaías 55:8-9. 
Ez 18:25 Dizeis, porém: O caminho do Senhor não é justo. Ouvi, pois, ó casa de Israel: Acaso não é justo o meu caminho? não 
são os vossos caminhos que são injustos? 
Is 55:8 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. 
Is 55:9 Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e 
os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 
 
Nos dias de Isaías, as faculdades espirituais da humanidade estavam confundidas por uma má 
compreensão de Deus. Durante muito tempo Satanás fez a humanidade olhar para o seu Criador 
como o Autor do pecado, do sofrimento e da morte. As pessoas enganadas por ele só conseguiam 
ver a Deus como uma pessoa dura e exigente. O Senhor era visto como alguém em constante estado 
de alerta, pronto para denunciar e condenar, indisposto a receber o pecador enquanto houvesse 
uma boa desculpa para não ajudá-lo. A lei de amor que controla o Céu foi falsamente apresentada 
pelo arquienganador como um obstáculo à felicidade do homem, uma pesada opressão, cuja 
liberdade devia trazer alegria a todos. Satanás declarou que os mandamentos dessa lei não podiam 
ser obedecidos, e que as punições pela desobediência eram aplicadas de modo abusivo.  
Ao perderem de vista o verdadeiro caráter de Jeová, os israelitas ficaram sem desculpas. Deus havia 
Se revelado a eles como “um Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor, e grande em 
benignidade e em verdade” (Salmos 86:15). — Profetas e reis, p. 311. 
 
B. Que quadro verdadeiro acerca de Deus é geralmente esquecido por nós? Isaías 49:13-16. 
Is 49:13 Cantai, ó céus, e exulta, ó terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e se compadeceu 
dos seus aflitos. 
Is 49:14 Mas Sião diz: O Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. 
Is 49:15 pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda 
que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. 
Is 49:16 Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei; os teus muros estão continuamente diante de mim. 
 
Quando estamos dispostos a duvidar do amor de Deus, a desconfiar de Suas promessas, nós O 
desonramos e magoamos a Seu Santo Espírito. Como se sentiria uma mãe cujos filhos estivessem 



 

 

sempre se queixando dela, como se quisesse apenas vê-los infelizes, quando todo o esforço de sua 
vida foi em prol do bem-estar deles, a fim de lhes conceder conforto? Essa constante atitude de 
desconfiança certamente lhe partiria o coração. Como se sentiria qualquer pai [amoroso] cujos filhos 
agissem dessa forma? E como nosso Pai celeste nos considera quando duvidamos do amor que nos 
tem manifestado — um amor que O levou a dar Seu único Filho a fim de que vivêssemos 
eternamente? [Romanos 8:32 é citado]. Porém, quantas pessoas, por palavras e atitudes estão 
declarando: “O Senhor não falou isto para mim. Talvez ame os outros, mas não a mim.”  
Tudo isso prejudica sua própria alma; pois toda palavra de dúvida que você expressa é um convite 
às tentações de Satanás; isso só aumentará sua tendência para duvidar, afastando os anjos 
ajudadores. Quando for tentado por Satanás, não deixe escapar nem uma palavra de dúvida, 
nenhuma palavra sombria. — Caminho a Cristo, pp. 118, 119.  
 
Terça-feira, 26 de julho 
3. UM AMOROSO CONVITE 
A. O que Isaías revelou acerca do plano de Deus para o Seu povo rebelde? Isaías 41:14; 48:4, 
8-11. 
Is 41:14 Não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel; eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu redentor é o Santo de 
Israel. 
Is 48:4 Porque eu sabia que és obstinado, que a tua cerviz é um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. 
Is 48:8 Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido; porque eu sabia que procedeste 
muito perfidamente, e que eras chamado transgressor desde o ventre. 
Is 48:9 Por amor do meu nome retardo a minha ira, e por causa do meu louvor me contenho para contigo, para que eu não te 
extermine. 
Is 48:10 Eis que te purifiquei, mas não como a prata; provei-te na fornalha da aflição, 
Is 48:11 Por amor de mim, por amor de mim o faço; porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a darei a 
outrem, 
 
O coração do Infinito Amor deseja ardentemente ajudar aqueles que estão sem forças para se 
livrarem dos laços de Satanás; e graciosamente Se oferece para fortalecê-los, a fim de que vivam 
para Ele. [...] 
Todos os habitantes de Judá eram indignos, mas Deus não os abandonou. Através deles, Seu nome 
devia ser engrandecido entre os pagãos. Muitos que desconheciam completamente Seus atributos, 
deviam ainda contemplar a glória do divino caráter. Foi com o objetivo de revelar Suas 
misericordiosas intenções que Ele insistiu em enviar Seus servos, os profetas, com a mensagem: 
“Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho” (Jeremias 25:5). [...] 
O chamado para arrependimento fora divulgado com inconfundível clareza, e todos foram 
convidados a retornar. — Profetas e reis, pp. 316, 319. 
 
B. Que gloriosas promessas serão cumpridas em todo aquele que as aceitar? Isaías 55:6-7; 
44:21-22. 
Is 55:6 Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. 
Is 55:7 Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos; volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele; e 
para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. 
Is 44:21 Lembra-te destas coisas, ó Jacó, sim, tu ó Israel; porque tu és meu servo! Eu te formei, meu servo és tu; ó Israel não te 
esquecerei de ti. 
Is 44:22 Apagai as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem; torna-te para mim, porque eu te remi. 
 



 

 

Leitor, você tem escolhido o seu próprio caminho? Tem andado longe de Deus? Tem buscado 
satisfazer-se com os frutos do pecado, apenas para vê-los virarem cinza nos lábios? E agora, quando 
os planos de sua vida estão destruídos e suas esperanças derrotadas, tem se sentido só e desolado? 
Aquela voz que tem falado ao seu coração há muito tempo, e que você tem se recusado a ouvir, 
chega mais uma vez aos seus ouvidos, dizendo: “Levantai-vos, e andai, porque não será aqui o lugar 
do vosso descanso; por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente” (Miqueias 
2:10). Volte para a casa de seu Pai. [...] 
Não obedeça à sugestão do inimigo, de continuar longe de Cristo até que você se torne melhor, ou 
até que se sinta suficientemente bom para ir a Deus. Se esperar até que isso ocorra, você jamais vai 
voltar. Quando Satanás apontar para as suas “roupas imundas”, repita a promessa do Salvador: “O 
que vem a Mim de maneira nenhuma o lançarei fora” (João 6:37). Diga ao inimigo que o sangue de 
Jesus Cristo purifica de todo o pecado. — Ibidem, pp. 319, 320. 
 
Quarta-feira, 27 de julho 
4. HUMILDADE DIANTE DE DEUS E DOS OUTROS 
A. Explique a transição que Deus quer que Seu povo faça, a partir da idolatria e orgulho para 
a condição de filhos do Pai celeste. Isaías 57:13-21. 
Is 57:13 Quando clamares, livrem-te os ídolos que ajuntaste; mas o vento a todos levará, e um assopro os arrebatará; mas o que 
confia em mim possuirá a terra, e herdarão o meu santo monte. 
Is 57:14 E dir-se-á: Aplanai, aplanai, preparai e caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. 
Is 57:15 Porque assim diz o Alto e o Excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo: Num alto e santo lugar habito, e 
também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos. 
Is 57:16 Pois eu não contenderei para sempre, nem continuamente ficarei irado; porque de mim procede o espírito, bem como o 
fôlego da vida que eu criei. 
Is 57:17 Por causa da iniqüidade da sua avareza me indignei e o feri; escondi-me, e indignei-me; mas, rebelando-se, ele seguiu o 
caminho do seu coração. 
Is 57:18 Tenho visto os seus caminhos, mas eu o sararei; também o guiarei, e tornarei a dar-lhe consolação, a ele e aos que o 
pranteiam. 
Is 57:19 Eu crio o fruto dos lábios; paz, paz, para o que está longe, e para o que está perto diz o Senhor; e eu o sararei. 
Is 57:20 Mas os ímpios são como o mar agitado; pois não pode estar quieto, e as suas águas lançam de si lama e lodo. 
Is 57:21 Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. 
 
Que o orgulho, a autoestima e a justiça própria não impeçam a ninguém de confessar seus pecados, 
a fim de ter direito à promessa: “O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará; mas o que 
as confessa e deixa, alcançará misericórdia.” Não esconda nada de Deus e não deixe de confessar 
seus erros aos irmãos, caso tenham sido prejudicados por eles. [...] 
É um fato lamentável que o coração culpado não esteja disposto a receber críticas ou a se submeter 
à humilhação da confissão do pecado. Alguns reconhecem suas faltas, mas pensam que a confissão 
diminui sua dignidade, por isso desculpam seu erro e evitam a disciplina que a confissão 
proporcionaria à alma. [...] Eles veem os erros dos outros; mas como terão coragem de dar o 
conselho: “Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes 
curados”, se não quiseram aplicar essa instrução em sua própria vida? Como os pastores e o povo 
poderiam aprender uma verdade se a desprezam, só porque não é agradável; porque não acaricia 
seu orgulho, mas condena e aflige? [...] Devem ter fome e sede da justiça de Cristo, da iluminação 
do Espírito Santo. — Fundamentos da educação cristã, pp. 239, 240. 
 
 



 

 

B. Como podemos cooperar melhor com o Espírito Santo a fim de tomar parte no grande 
plano do Senhor? Isaías 59:20-21. 
Is 59:20 E virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se desviarem da transgressão, diz o Senhor. 
Is 59:21 Quanto a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Senhor: o meu Espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras, que pus 
na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, 
desde agora e para todo o sempre. 
 
O pecado não deve ser acariciado. Este é um momento em que o amor de muitos está esfriando, e 
qualquer apostasia de sua parte pode incentivar outras pessoas em um curso errado, e levar a muitas 
e graves transgressões. Não seja um exemplo de mornidão; não se afaste dos testemunhos do 
Espírito de Deus. Foi-nos confiada uma solene mensagem para dar ao mundo, e há muita coisa em 
jogo. Não podemos nos sentir seguros em meio às tentações que nos cercam nestes tempos de 
perigo, a não ser que vigiemos constantemente em oração. Devemos estar alerta para não 
aceitarmos um baixo padrão, estabelecido por nós, ao invés do alto padrão bíblico de caráter. — 
Gospel Workers [ed. 1892, sem tradução para português], p. 462. 
 
Quinta-feira, 28 de julho 
5. APOIANDO-SE EM BRAÇOS ETERNOS 
A. Que gracioso convite, feito aos habitantes de Judá, chega até nós hoje? Isaías 27:5. 
Is 27:5 Ou, então, busquem o meu refúgio, e façam, paz comigo; sim, façam paz comigo. 
 
E a mesma compaixão manifestada para salvar a Pedro é oferecida a todo indivíduo que caiu em 
tentação. É o ardil especial de Satanás levar o homem ao pecado e, então, deixá-lo desamparado e 
tremente, receando suplicar perdão. Por que devemos temer, se Deus disse: “Que se apodere da 
Minha força e faça paz comigo; sim, que faça paz comigo?” (Isaías 27:5). Foram tomadas todas as 
providências para nossas fraquezas e oferecido todo encorajamento para nos chegarmos a Cristo. 
[...] 
Cristo comprometeu-Se a ser o nosso Substituto e segurança, e Ele não negligencia ninguém. Aquele 
que não podia ver os seres humanos expostos à ruína eterna, sem derramar Sua alma na morte em 
favor deles, olhará com piedade e compaixão para toda a alma que compreende não poder salvar a 
si mesma.  
Ele não consegue olhar para nenhum suplicante a tremer, e deixar de erguê-lo. Aquele que 
providenciou para o homem uma infinita reserva de poder moral por meio de Sua própria expiação, 
não falhará ao empregar esse poder em nosso favor. Podemos entregar nossos pecados e tristezas 
aos Seus pés, pois Ele nos ama. — Parábolas de Jesus, pp. 156, 157.   
 
B. Com que palavras Isaías descreve a experiência que também deve ser nossa? Isaías 12:1-6. 
Is 12:1 Dirás, pois, naquele dia: Graças te dou, ó Senhor; porque, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me 
confortaste. 
Is 12:2 Eis que Deus é a minha salvação; eu confiarei e não temerei porque o Senhor, sim o Senhor é a minha força e o meu 
cântico; e se tornou a minha salvação. 
Is 12:3 Portanto com alegria tirareis águas das fontes da salvação. 
Is 12:4 E direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai 
quão excelso é o seu nome. 
Is 12:5 Cantai ao Senhor; porque fez coisas grandiosas; saiba-se isso em toda a terra. 
Is 12:6 Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião; porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. 
 



 

 

Oh, quantas vezes seu coração foi tocado com a beleza do semblante do Salvador, encantado com 
a amabilidade de Seu caráter, e dominado pela noção de Seu sofrimento! Ele quer, agora, que apoie 
sobre Ele todo o seu peso. — Mensagens escolhidas, vol. 2, p. 232.  
 
Sexta-feira, 29 de julho 
PARA VOCÊ REFLETIR 
1. Por que Isaías foi capaz de ministrar ao seu povo com esperança? 
2. Como podemos evitar ser iludidos por enganos comuns a respeito do amor de Deus? 
3. Por que Deus Se preocupa em chamar ao arrependimento pessoas orgulhosas e rebeldes? 
4. Podemos confessar nossos pecados a Deus, mas por que o texto de Tiago 5:16 tem sido 
muitas vezes negligenciado? 
5. Apesar das afirmações de Satanás, por que Deus quer que estudemos a lição desta semana? 


