Isaías 56 – A bem-aventurança
prometida a Abraão chega aos
gentios
Através de Isaías, Deus estava demonstrando que a promessa feita a Abraão
estava prestes a ser manifesta, pois, sem distinção alguma, todos os homens
teriam lugar na casa de Deus. Estava sendo enfatizado que os homens seriam
aceitos no Descendente prometido a Abraão e a Davi, pois Cristo é a casa
(descendente) que Deus prometeu a Davi.

Isaías 56 – A bem-aventurança prometida
a Abraão chega aos gentios
Introdução
É através da seguinte ótica que se deve compreender o capítulo 56 de Isaías:
Deus estava prestes a cumprir a promessa feita a Abraão!
Qual a promessa de Deus feita a Abraão? Que, na descendência de Abraão, seriam
benditas todas as famílias da terra, apesar de que, à época da promessa, Abraão
ainda não tinha filhos.
“… em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra”
(Gn 28:14).
Considerando que Deus notificou a Abraão que, em seu Descendente seriam
benditas todas as famílias da terra, os filhos de Israel, equivocadamente,
passaram a considerar que eram herdeiros da bem-aventurança prometida por
causa da carne e do sangue de Abrão que corria em suas veias (Gl 3:8; Gn 28:14).
O apóstolo Paulo nos esclarece que a bem-aventurança não foi dada aos
descendentes segundo a carne de Abraão, antes, a bem-aventurança estava

vinculada ao Descendente de Abraão que seria chamado em Isaque (Rm 9:7).
Como a descendência de Abraão seria chamada em Isaque, isso significava que a
promessa não tinha por base a carne de Abraão, portanto, os descendentes de
Abraão não haviam sido agraciados com a bem-aventurança.
Ora, todos os israelitas se gloriavam no fato de serem descendência de Abraão e,
por confiarem na carne, se afastavam de Deus. Em vez de bem-aventurados, eram
malditos, segundo a palavra do Senhor, anunciada por intermédio de Jeremias,
por fazerem da carne o seu braço (força, salvação):
“Assim diz o SENHOR: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne
o seu braço e aparta o seu coração do SENHOR!” (Jr 17:5).
Essa profecia de Jeremias demonstra que o homem que confia em si mesmo é
maldito! O homem que confia em si mesmo é aquele que faz da sua carne a sua
salvação, porque ‘braço’ é figura de força, o que remete à salvação.
“O SENHOR é a minha força e o meu cântico; Ele me foi por salvação; este é
o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação; ele é o Deus de meu pai, por
isso o exaltarei” (Êx 15:2);
“Eis que Deus é a minha salvação; nele confiarei e não temerei, porque o
SENHOR DEUS é a minha força e o meu cântico e se tornou a minha
salvação” (Is 12:2).
Considerando a argumentação do apóstolo Paulo, de que tudo o que a lei diz, diz
aos que estão debaixo da lei, isso significa que a reprimenda de Jeremias tinha
por alvo o homem judeu, pois eles, sabidamente, se gloriavam pelo fato de serem
descendentes da carne de Abraão.
“Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos
gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne” (Fl 3:3);
“Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me entender e em me conhecer,
que eu sou o SENHOR, que faço beneficência, juízo e justiça na terra;
porque, destas coisas me agrado, diz o SENHOR” (Jr 9:24; Tg 1:9; 1 Co
1:31).

Salvação para todos os povos
“ASSIM diz o SENHOR: Guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha
salvação está prestes a vir e a minha justiça, para se manifestar” (Is 56:1)
Através do profeta Isaías, Deus ordenou aos filhos de Israel que ‘guardem o juízo’
e ‘façam justiça’, ou seja, eles deviam obedecer à palavra de Deus. A palavra do
Senhor, por intermédio de Isaías, remete ao exarado em Deuteronômio:
“E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes
mandamentos perante o SENHOR nosso Deus, como nos tem ordenado” (Dt
6:25).
O que Deus exigiu dos filhos de Israel não é justiça social e nem a justiça que é
administrada em tribunais humanos. Esse é um equivoco que afeta a
compreensão de muitos, pois interpretam o ‘guardar o juízo’ e ‘fazei justiça’ como
um apelo divino para que os filhos de Israel se ocupassem de questões sociais.
Na verdade, quando é dito ‘guardai o juízo’ e ‘fazei justiça’, Deus estava
conclamando os filhos de Israel para observarem o Seu mandamento. Uma
pequena análise de dois versículos, levando-se em conta a estrutura do texto –
paralelismo – verifica-se que obedecer à voz de Deus é o mesmo que ‘fazer justiça’
e ‘guardar o juízo’:
“E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes
mandamentos perante o SENHOR nosso Deus, como nos tem ordenado” (Dt
6:25);
“AMARÁS, pois, ao SENHOR teu Deus e guardarás as suas ordenanças, os
seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos, todos os dias” (Dt
11:1).
Na verdade, o verso 1: “Amarás, pois, ao Senhor teu Deus…” é uma ordem aos
filhos de Israel, para que obedecessem a Deus!
“Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é
como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa.
Por isso os abati pelos profetas; pelas palavras da minha boca os matei; e os
teus juízos sairão como a luz, porque eu quero a misericórdia, e não o

sacrifício; e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos” (Os 6:4
-6);
“Porém, Samuel disse: Tem porventura o SENHOR tanto prazer em
holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do SENHOR?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do
que a gordura de carneiros” (1 Sm 15:22).
Mas, por que Deus concita o povo a obedecê-Lo? O motivo é patente: – “… porque
a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se”. O
motivo apresentado por Deus não diz de um conceito ou, de uma ideia filosófica,
acerca da salvação e da justiça.
Através dessa profecia, Deus notifica os seus interlocutores que a Sua salvação e
a Sua justiça estavam prestes a virem personificadas! Ora, o apóstolo Paulo deixa
claro que, antes que Cristo viesse, as Escrituras encerrou todos os homens
debaixo do pecado e os judeus, por sua vez, estavam sob o cuidado da lei, uma
espécie de curador (aio), que os conduzia a Cristo, a salvação e a justiça de Deus
(Gl 3:24).
A lei é apontada como ‘aio’, que conduz o homem a Cristo: a salvação de Deus e a
justiça de Deus manifesta (Gl 3:24). Ao guardar as ordenanças de Deus, o homem
descobriria que a justiça de Deus não é segundo a lei, antes, Deus encerrou todos
debaixo do pecado (judeus e gregos), para que soubessem que a promessa da fé é
dada aos crentes (Gl 3:21-22).
A justiça de Deus é segundo a promessa estabelecida no Descendente de Abraão,
que é Cristo, a justiça de Deus.

“Bem-aventurado o homem que fizer isto e o filho do homem que lançar mão
disto; que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum
mal” (Is 56:2)
Deus enfatiza que é bem-aventurado qualquer que O obedecesse, ou seja, que faz
justiça e guarda o juízo. O profeta dá um exemplo de como guardar o juízo e fazer
justiça à época (Zc 8:16), guardando os sábados e não realizarem mal algum.
Para compreender todas as nuances deste verso, o leitor deve considerar que

Deus falava ao povo de Israel por enigmas, pois somente com Moisés Deus falava
cara a cara e sem utilizar enigmas: “Boca a boca falo com ele, claramente e não
por enigmas; pois ele vê a semelhança do SENHOR; por que, pois, não tivestes
temor de falar contra o meu servo, contra Moisés?” (Nm 12:8).
Os enigmas contidos nas Escrituras faziam com que as visões do livro estivessem
como que seladas, de modo que os interpretes de Israel não pudessem
compreender: “Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado
que se dá ao que sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te; e ele dirá: Não posso, porque
está selado” (Is 29:11).
Se o interprete não desvendar os significados dos enigmas, qualquer
interpretação das escrituras será equivocada.
O primeiro enigma a ser desvendado está em com o homem se guardar de fazer o
mal. Como é possível ao homem deixar de fazer o mal, se a própria escritura diz
que ‘não há quem faça o bem’? “Desviaram-se todos e, juntamente, se fizeram
imundos; não há quem faça o bem, não, nem sequer um” (Sl 53:1).
Ao falar com os fariseus, Jesus deu uma pista para elucidar o enigma acerca do
‘mal’, pois Ele disse que, apesar de os fariseus darem boas dádivas aos seus
semelhantes (filhos), na essência eram ‘maus’. Até dizer boas coisas os fariseus
estavam impedidos, pela condição deles: “Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar
boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens
aos que lhe pedirem?” (Mt 7:11); “Raça de víboras, como podeis vós dizer boas
coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca”
(Mt 12:34).
Os fariseus não eram maus porque faziam maldades, mas, sim, maus, porque,
diante de Deus, eram vis, inferiores, da ralé, portanto, maus. Jesus não estava
apontando para o comportamento dos fariseus, pois Ele a ninguém julgava, mas,
apontou para a condição de alguém que é escravo do pecado: vil, mal.
Ora, os fariseus podiam falar acerca de temas nobres, princípios
comportamentais, questões religiosas e questões de ordem filosófica, porém, tais
temas tão caros aos homens, não são ‘boas coisas’ diante de Deus. Por que não?
Porque tais questões não desfazem a barreira de inimizade que há entre Deus e
os homens.

Os fariseus não podiam fazer o bem e nem dizer boas coisas, por causa dos seus
corações enganosos. Fazer o bem e dizer boas coisas só é possível através da
revelação de Deus em Cristo, o nobre tema que o salmista Davi anunciou no
Salmo 45. Se a revelação de Deus, o mistério revelado em Cristo, o homem não
consegue decifrar o enigma anunciado por Deus (Sl 49:4; Sl 45:1).
As Escrituras depõem contra todos os homens, classificando-os de ‘mentirosos’( Sl
116:11; Rm 3:4). Por que todos são mentirosos? Todos os homens são mentirosos,
porque todos os homens, juntamente, se desviaram desde a madre (Sl 53:3) e
falam mentiras. desde que nascem (Sl 58:3). Isso não quer dizer que todos os
homens faltam com a verdade, ou que são infiéis nos negócios, etc.
Quando é dito que todos os homens são mentirosos é o mesmo que dizer que
todos pecaram. Assim como Deus é luz, verdade e vida, o homem alienado de
Deus está em trevas, é mentira e está morto.
Os judeus se esforçavam para não faltar com a verdade com os seus semelhantes,
porém, não é acerca dessa questão que Deus conclama aos filhos de Israel para
que fale cada um a verdade com o seu companheiro.
“Estas são as coisas que deveis fazer: Falai a verdade cada um com o seu
próximo; executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas” (Zc 8:16).
Considerando que ‘a boca fala do que está cheio o coração’, quem fala o mal, fala
segundo o seu coração mau. Qualquer descendente da carne de Adão é mau,
porque herdou tal condição de Adão, herdou um coração enganoso e fala segundo
o seu coração: engano contínuo.
Para falar boas coisas é necessário um novo coração, por isso Deus anunciou,
através de Moisés, a necessidade de circuncidarem o coração pois, com a
circuncisão do coração, o homem morre e recebe de Deus um novo coração e um
novo espírito (Sl 51:10; Is 57:15; Ez 18:31 ).
Ora, os filhos de Israel achavam que guardavam o sábado, porém, Deus
continuamente protestava contra eles, demonstrando que eles eram homens de
dura cerviz e que não circuncidavam o coração: “Circuncidai, pois, o prepúcio do
vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz” (Dt 10:16).
No oitavo dia, após o nascimento de uma criança, os filhos de Israel

circuncidavam os seus filhos no prepúcio da carne, porém, não se deixavam
circuncidar pelo Pai celeste. Sem a circuncisão do coração, que significa morte
para o pecado, jamais os filhos de Jacó seriam judeus de fato, e todas as obras
deles continuavam sendo más, continuadamente.
“Circuncidai-vos ao SENHOR e tirai os prepúcios do vosso coração, ó
homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha
a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem o apague, por causa da
malícia das vossas obras” (Jr 4:4);
“Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é
exteriormente, na carne. Mas, é judeu o que o é no interior e circuncisão a
que é do coração, no espírito, não na letra; cujo louvor não provém dos
homens, mas de Deus” (Rm 2:28-29).
Os judeus se consideravam os ‘bons’, e consideram os gentios ‘ruins’. Entenda
‘bons’, no sentido de bem nascidos, nobres, filhos de Abraão, consequentemente,
filhos de Deus. Por isso, sempre argumentavam, dizendo: ‘Temos por Pai a
Abraão’.
De igual modo, entenda ‘ruins’ como baixos, plebes, sem levar em conta
conotação moral. Enquanto se achavam filhos de Abraão, Deus protestava contra
os filhos de Israel, declarando-os filhos da agoureira, da adúltera.
“Mas, chegai-vos aqui, vós os filhos da agoureira, descendência adulterina e
de prostituição” (Is 57:3).
O erro dos judeus era considerar que eram bem nascidos, portanto, bons, e que os
estrangeiros eram mal nascidos, consequentemente ‘ruins’. Igualmente, judeus e
gentios são ruins (Rm 3:4), portanto, mentirosos, pois todos, juntamente,
alienaram-se de Deus em Adão (Rm 3:9).
“Deveras o meu povo está louco, já não me conhece; são filhos néscios e não
entendidos; são sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem“ (Jr
4:22).
Apesar dos judeus guardarem os sábados, as festas, as assembleias, etc., nenhum
deles observava a lei.
“Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que

procurais matar-me?” (Jo 7:19).
Na verdade, as Escrituras depunham contra os judeus como blasfemos:
“E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o SENHOR, pois o meu povo foi
tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o
SENHOR; e o meu nome é blasfemado, incessantemente, o dia todo” (Is
52:5; Rm 2:24).
A circuncisão na carne era uma marca dada aos descendentes da carne de Abraão
para identificá-los como nação e não como filhos de Deus. Tal marca só seria
proveitosa se os judeus obedecessem a Deus, assim como o crente Abraão (Gn
17:10-11; Gn 26:5). É nesse quesito que o apóstolo Paulo repreende os cristãos
convertidos, dentre os judeus, que estavam em Roma:
“Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei; mas,
se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão”
(Rm 2:25).
O profeta Isaías estava conclamando os seus ouvintes a obedecerem a Deus
(mantende o juízo e fazei justiça), através de alguns preceitos da lei (utilizados
como figuras): guardar o sábado e guardar a mão de fazer o mal, pois qualquer
que, como Abraão, obedecesse ao mandamento de Deus, seria bem-aventurado.
“Bem-aventurado o homem que fizer isto e o filho do homem que lançar mão
disto; que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer
algum mal” (Is 56:2); “Porquanto, Abraão obedeceu à minha voz e guardou
o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis” (Rm
26:5);
“De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão” (Gl 3:9).
Através do profeta Isaías, Deus deixa claro que os sábados dos filhos de Israel
eram equivalentes à abominação!
“Não continueis a trazer ofertas vãs; o incenso é para mim abominação, as
luas novas, os sábados e a convocação das assembleias; não posso suportar
iniquidade, nem mesmo a reunião solene” (Is 1:13; Is 58:13).
Por quê? Porque andavam após os seus ídolos! ‘Ídolos’, quando utilizado, nas

profecias, acerca do povo de Israel, tem relação com riquezas (Mamom), uma
figura para demonstrar que os filhos de Israel estavam a serviço de si mesmos:
“Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram
os meus sábados; porque o seu coração andava após os seus ídolos” (Ez 20:16).
Quando os filhos de Israel jejuavam, achavam que estavam realizando um
trabalho para Deus, porém, equivocadamente, trabalhavam para satisfazerem a si
mesmos.
“Dizendo: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que
afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que, no dia em que jejuais,
achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho” (Is
58:3).

Os obedientes alcançam filiação divina
“E não fale o filho do estrangeiro que, se houver unido ao SENHOR, dizendo:
Certamente o SENHOR me separará do seu povo; nem, tampouco, diga o eunuco:
Eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o SENHOR a respeito dos
eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado
e abraçam a minha aliança: Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus
muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas; um nome eterno
darei a cada um deles, que nunca se apagará” (Is 56:3-5)
Em seguida, Deus dirige a palavra aos estrangeiros e aos eunucos, para que não
pensassem que haviam sido rejeitados (Is 56:3), antes, se eles também
guardassem o mandamento de Deus, teriam lugar na casa de Deus e dentro dos
muros da cidade e um nome superior a de filhos e filhas (Is 56:5).
Os estrangeiros e os eunucos seriam aceitos por causa da seguinte promessa: – “A
minha casa será chamada casa de oração para todos os povos” (Is 56:7). Ora, essa
promessa Deus fez a Abraão: – “… em ti e na tua descendência serão benditas
todas as famílias da terra” (Gn 28:14).
Através de Isaías, Deus estava demonstrando que a promessa feita a Abraão
estava prestes a ser manifesta, pois, sem distinção alguma, todos os homens
teriam lugar na casa de Deus. Estava sendo enfatizado que os homens seriam

aceitos no Descendente prometido a Abraão e a Davi, pois Cristo é a casa
(descendente) que Deus prometeu a Davi.
“… também o SENHOR te faz saber que te fará casa” (2 Sm 7:11).
A ‘casa’ prometida a Davi diz do renovo justo – Cristo – da raiz de Jessé(Jr 33:15),
que através do seu corpo, que é a Igreja, está a edificar um templo ,que abriga
todos os povos. O corpo de Cristo é a casa de oração para todos os povos, o
templo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e santuário (Ef
2:20; Is 8:14). Em Cristo, cumpre-se a promessa de se ajuntar os dispersos de
Israel e os outros, aos que já se lhe ajuntaram (Is 56:8).
É em função dessa verdade que Jesus expulsou os que vendiam no templo e os
cambistas, dizendo: “Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração;
mas vós a tendes convertido em covil de ladrões” (Mt 21:13), e, como Pastor
enfatizou que agregaria ao seu aprisco outras ovelhas: “Ainda tenho outras
ovelhas, que não são deste aprisco; também, me convém agregar estas, elas
ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um Pastor” (Jo 10:16).
Em linhas gerais, a profecia de Isaías, registrada no capítulo 56, refere-se a Cristo
e ao seu corpo, a Igreja. Através do corpo de Cristo, estrangeiros e eunucos
(homens considerados imundos para os judeus), poderiam oferecer os seus
holocaustos e os seus sacrifícios e serem aceitos por Deus.
“Eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que nunca
te conheceu correrá para ti, por amor do SENHOR teu Deus e do Santo de
Israel; porque ele te glorificou” (Is 55:5)
Apesar de serem discriminados pelos filhos de Israel, Deus dá aviso aos
forasteiros (gentios) que não digam que Deus não os aceitará; ou aviso aos
eunucos, de que não devem se considerar como uma árvore cortada. Por que não
deveriam pensar que eram inúteis? Porque qualquer que guarda o mandamento
de Deus (mesmo os estrangeiros e os eunucos) tem um lugar e um nome na casa
de Deus.
Qualquer que guarda a aliança de Deus terá um nome superior ao de filhos e
filhas. Um nome eterno, que jamais será esquecido.
“Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um

nome, melhor do que o de filhos e filhas; um nome eterno darei a cada um
deles, que nunca se apagará” (Is 56:5).

A casa de oração para os povos
“E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao SENHOR, para o servirem, e
para amarem o nome do SENHOR, para serem seus servos, todos os que
guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança,
Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração;
os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar; porque a
minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor
DEUS, que congrega os dispersos de Israel: Ainda ajuntarei outros aos que já se
lhe ajuntaram” (Isaías 56:6-8)
A promessa de Deus se estende aos filhos dos estrangeiros que obedecerem à Sua
aliança, o que dá elementos para compreender a seguinte promessa:
“E há de ser que, todo aquele que invocar o nome do SENHOR será salvo;
porque no monte Sião e, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse
o SENHOR, e entre os sobreviventes, aqueles que o SENHOR chamar” (Jl
2:32; Rm 10:13)
Como os estrangeiros e seus filhos seriam conduzidos ao monte do Senhor e como
os seus holocaustos e sacrifícios aceitos por Deus? O apóstolo Paulo dá a
resposta:
“Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho
de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo
Espírito Santo” (Rm 15:16).
Através do evangelho de Cristo a ‘oferta’ dos gentios se torna agradável a Deus,
pois é santificada pelo Espírito Santo. A aliança, da qual o profeta Isaías faz
referência, diz do Novo Testamento no sangue de Cristo (1 Co 11:25), e não no
Testamento da velhice da letra que foi gravada em pedras (2 Co 3:6).
Em Cristo, o homem é verdadeiro adorador, pois adora a Deus, em espirito e em
verdade. Cristo é a pedra assentada no santo monte Sião, o verdadeiro santuário,

casa de oração para todos os povos. Apesar de ser o santuário estabelecido por
Deus, as duas casas de Israel rejeitaram o Cristo (Is 8:14). Para os que creem,
Jesus é santuário, mas para os incrédulos pedra de tropeço.
“Portanto, assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu assentei em Sião uma
pedra, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem
firme e fundada; aquele que crer não se apresse” (Is 28:16)
A promessa para os estrangeiros e seus filhos está condicionada a guardarem o
‘sábado’, ou seja, o descanso verdadeiro, que é Cristo. Como? Abraçando a
aliança do Senhor expressa no Seu evangelho, crendo que Jesus é o Cristo.
Os filhos de Israel deveriam guardar o sábado como memorial de que foram
resgatados do Egito (Dt 5:15), de que Deus é quem os santifica (Ex 31:13). Como
a Aliança do Novo Testamento foi feita no sangue de Cristo, o memorial
estabelecido é a ceia do Senhor, para que os cristãos se lembrem da sua morte e
anunciem o seu nome até que Ele venha (1 Co 11:25-26).
E o que os gentios oferecem como sacrifício na Nova Aliança? O fruto dos lábios
que confessam a Cristo, ou seja, a beneficência e a comunicação! (Hb13:15-16) Os
seus corpos em sacrifício vivo, que é o culto racional (Rm 12:1)
Para compreendermos a figura dos sábados, se faz necessário compreender que
os sacerdotes da Antiga Aliança eram inculpáveis, por trabalharem no templo aos
sábados (Mt 12:5). Como Cristo é superior ao templo e os estrangeiros e eunucos
são aceitos no Santuário estabelecido por Deus, os que estão em Cristo não
necessitam guardar sábados e luas novas (Cl 2:16).
“Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam
o sábado, e ficam sem culpa? Pois, eu vos digo que está aqui quem é maior
do que o templo. Mas, se vós soubésseis o que significa: Misericórdia quero,
e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do homem
até do sábado é Senhor” (Mt 12:5-8).
Cristo é o descanso prometido, o refrigério, mas não quiseram ouvi-Lo:
“Ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado; e este é o
refrigério; porém não quiseram ouvir” (Is 28:12).
Deus exige obediência (misericórdia), e não sacrifícios, como guarda de dias, luas,

festas, etc. Para encontrar descanso para a alma é necessário andar por bom
caminho, ou seja, em obediência: crendo em Cristo, pois, Deus faz misericórdia
aos que O obedecem.
“E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os
meus mandamentos” (Êx 20:6);
“Assim diz o SENHOR: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas
veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele; e achareis descanso
para as vossas almas; mas eles dizem: Não andaremos nele” (Jr 6:16).
Cristo, como santuário para todos os povos, é superior aos templos de Salomão e
Herodes, onde os sacerdotes violavam o sábado. Semelhantemente, em Cristo os
crentes são sacerdotes que oferecem, continuamente, sacrifício vivo, santo e
agradável a Deus, que é o culto racional, portanto, não estão sujeitos aos ritos da
Antiga Aliança.
Na Antiga Aliança era Deus que santificava o povo e, por isso, deveriam santificar
o sábado. Na Nova Aliança é Deus quem santifica o crente, por meio da palavra
do evangelho, portanto, devem santificar a Cristo em seus corações, ou seja,
guardar o descanso verdadeiro (1 Pe 3:15).
O sábado é sombra de uma realidade que o homem experimenta em Cristo: o
descanso verdadeiro (Hb 10:1).
O Senhor que promete reunir os dispersos de Israel, é o mesmo Deus que reunirá
outros aos que já se ajuntaram. O que isso quer dizer? Que esse é um oráculo do
Senhor, acerca da união entre judeus e gentios, do qual resultaria um corpo: a
igreja (Ef 2:13-14).
O oráculo aos filhos de Israel, por intermédio do profeta Isaías, foi feito por
parábola, o que o apóstolo Paulo fala, abertamente. Cristo é a paz, tanto para
aqueles que estão perto(judeus) quanto para os que estão longe (gentios): “Eu
crio os frutos dos lábios: paz, paz, para o que está longe; e para o que está perto,
diz o SENHOR e eu o sararei” (Is 57:19).
Deus, que reúne os dispersos de Israel aos gentios que se achegam a Cristo, por
meio do evangelho. Jesus Cristo falou, por parábola, que haveria de reunir outras
ovelhas que não do aprisco de Israel: “Ainda tenho outras ovelhas que não são

deste aprisco; também, me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz e
haverá um rebanho e um Pastor” (Jo 10:16).
Desde Moisés, Deus já havia alertado ao povo de Israel que haveria de o por em
ciúmes com os gentios:
“Mas, digo: Porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: Eu
vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, Com gente insensata
vos provocarei à ira” (Rm 10:19).

Punição
“Vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer” (Is
56:9).
Deus faz um convite a todos os animais do campo e das florestas, para reuniremse para comer. Que animais são estes? O que será oferecido como alimento?
Está é mais uma profecia que se utiliza de uma parábola, para falar da punição
que Deus dará a Israel, por desviarem-se da aliança com Deus.
Os animais do campo e do bosque são figuras que remetem às nações vizinhas,
que são convidadas por Deus, para invadirem Israel. Esses animais são
apresentados em outras passagens bíblicas como bestas do campo.
“Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi, não vos detenhais; porque eu trago
do norte um mal, e uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada,
e um destruidor dos gentios; ele já partiu, e saiu do seu lugar para fazer da
tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas, e
ninguém habite nelas” (Jr 4:6-7);
“Irei aos grandes e falarei com eles; porque eles sabem o caminho do
SENHOR, o juízo do seu Deus; mas estes, juntamente, quebraram o jugo e
romperam as ataduras.Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos
desertos os assolará; um leopardo vigia contra as suas cidades; qualquer
que sair delas será despedaçado; porque as suas transgressões se
avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias” (Jr 5:5-6);

“Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto; estando fartos,
ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois,
para eles como leão; como leopardo espiarei no caminho. Como ursa
roubada dos seus filhos, os encontrarei, e lhes romperei as teias do seu
coração, e como leão ali os devorarei; as feras do campo os despedaçarão.
Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu
ajudador” (Os 13:6-9).
Deus coloca a nação de Israel como banquete às nações vizinhas e faz o convite:
vinde comer!
Deus já havia predito, por intermédio do profeta Moisés que, caso o povo de Israel
se desviasse da Aliança com Deus, seria perseguido pelos inimigos, o que seria
um sinal da parte de Deus, para que se arrependessem (Dt 28:45-46; Jr 18:11),
uma prova de que Deus repreende e castiga a todos os que ama (Hb 12:6; Is 1:5):
“O SENHOR levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da
terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás; Nação feroz
de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço” (Dt
28:49-50).
“Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem; todos são cães mudos, não
podem ladrar; andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes
cães são gulosos, não se podem fartar; e eles são pastores que nada
compreendem; todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua
ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trarei vinho, e beberemos
bebida forte; e o dia de amanhã será como este, ainda muito mais
abundante” (Is 56:10-12).
Apesar do convite de Deus às nações inimigas (bestas) para virem sobre o seu
povo, os profetas (atalaias) de Israel estavam como que cegos, pois desconheciam
os desígnios do Senhor (Ez 33:7).
Uma atalaia exerce a função de segurança, vigilante, porém, como é possível um
cego exercer tal função? Por não estarem aptos a desempenhar a função, os
atalaias de Israel estava mais para um laço de caçador de aves: “Efraim era o
vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos
os seus caminhos e ódio na casa do seu Deus” (Os 9:8).

Outra descrição dos profetas de Israel é a de cães mudos, ou seja, cães que não
podem dar o aviso (ladrar). Estão como que adormecidos, deitados e se deleitam
em dormir. São cães gulosos, que não se fartam da gordura do povo, mas que não
desempenham o seu papel de proteção (Sl 53:4).
Os líderes de Israel são descritos como pastores, mas que nada compreendem:
“Eu, porém, disse: Deveras estes são pobres; são loucos, pois não sabem o
caminho do SENHOR, nem o juízo do seu Deus” (Jr 5:4; Mt 13:13; Jr 10:21; Jr
50:6; Ez 34:10). Cada pastor desviava para o seu próprio caminho, ou seja, após o
seu coração enganoso: “Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde,
que anda por caminho, que não é bom, após os seus pensamentos” (Is 65:2).
“O Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel.E todo este povo o
saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de
coração, dizem:Os tijolos caíram, mas, com cantaria tornaremos a edificar;
cortaram-se os sicômoros, mas, em cedros as mudaremos.Portanto, o
SENHOR suscitará, contra ele, os adversários de Rezim, e juntará os seus
inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão a
Israel à boca escancarada; e nem, com tudo isso, cessou a sua ira, mas,
ainda, está estendida a sua mão.Todavia este povo não se voltou para quem
o feria, nem buscou ao SENHOR dos Exércitos. Assim o SENHOR cortará de
Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, num mesmo dia (O ancião e o
homem de respeito é a cabeça; e o profeta que ensina a falsidade é a
cauda).Porque os guias deste povo são enganadores e os que por eles são
guiados são destruídos” (Is 9:8-16).
Enquanto Deus está convidando as ‘bestas’ do campo e das florestas para atacar o
povo de Israel, os líderes de Israel somente convidavam o povo para se
embriagarem no vinho colhido dos campos de Sodoma e Gomorra.
“Ouvi a palavra do SENHOR, vós poderosos de Sodoma; dai ouvidos à lei do
nosso Deus, ó povo de Gomorra” (Is 1:10);
“E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será
semeada, nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma; assim como foi a
destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o SENHOR
destruiu na sua ira e no seu furor.E todas as nações dirão: Por que fez o
SENHOR assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande

ira? Então se dirá: Porquanto deixaram a aliança do SENHOR Deus de seus
pais, que com eles tinha feito, quando os tirou do Egito” (Dt 29:23-25);
“Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra; as suas
uvas são uvas venenosas, cachos amargos têm” (Dt 32:32).
A doutrina dos lideres de Israel se assemelha ao vinho que entorpece os sentidos,
de modo que, quem é participante da doutrina deles, sempre está confiante em
um futuro melhor, embora a palavra de Deus não seja para paz.
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