Profetas Maiores
Capítulo 4: O Substituto do Nosso Sofrimento
Lição de Áudio do Velho Testamento no.64

Objetivo: Entender a mensagem de salvação encontrada no Livro de Isaías.
“Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as
nossas doenças; contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus
atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas
transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniqüidades; o castigo que nos trouxe
paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas,
nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; e o Senhor fez cair
sobre ele a iniqüidade de todos nós”
—Isaías 53:4-6
Além de profetizar sobre a vinda e a natureza de Cristo, Isaías também profetizou sobre a
morte de Cristo. Um dos capítulos mais bonitos da Bíblia é Isaías 53, no qual ele
descreve Jesus como o Servo Sofredor que pagaria pelos pecados do povo de Deus, as
ovelhas desviadas. Por amor a todos os seres humanos, os quais, como ovelhas, se
desviaram e tomaram seu próprio caminho, Deus colocou nossas iniqüidades sobre Jesus.
Jesus carregou o castigo pelos nossos pecados. Isaías descreve a crucificação de Jesus
centenas de anos antes de acontecer, quando escreve que o Servo Sofredor seria
desprezado, rejeitado e transpassado por causa das nossas transgressões. Pelas suas
feridas, seríamos curados.
O próprio Isaías experimentou o sofrimento pelo qual freqüentemente os servos de Deus
passam. De acordo com a tradição, o Rei Manassés o sentenciou a uma morte brutal e
muitos acreditam que o seu martírio está descrito no Livro dos Hebreus, como um
exemplo de grande fé.
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1. Verdadeiro ou falso? Quando o Novo Testamento menciona “os profetas”, está se
referindo aos profetas que escreveram os livros do Velho Testamento.
2. Verdadeiro ou falso? A origem dos escritos dos profetas foi sobrenatural.
3. Verdadeiro ou falso? A função de um profeta é anunciar que obstáculo está
interferindo que a vontade de Deus seja cumprida, até que ele seja removido.
4. Verdadeiro ou falso? Raramente Deus avisa o Seu Povo antes de trazer julgamento
sobre ele.
Assinale a resposta correta.
5. Como sabemos as datas em que profetas como Isaías escreveram?
a. Eles eram historiadores muito cuidadosos e escreveram as datas do seu
ministério.
b. Geralmente eles identificavam o rei que governava durante o seu
ministério.
c. Não sabemos, porque eles nunca escreveram nada sobre a época em que
viveram.
d. Não podemos saber porque eles eram personagens legendários que
provavelmente não existiram.
6. De acordo com a tradição, como morreu Isaías?
a. O Rei Manassés o amarou a um tronco e depois o serrou ao meio.
b. Os assírios o mataram por profetizar contra eles.
c. Ele morreu de lepra.
d. Ele teve uma morte natural aos 97 anos de idade.
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7. Faça a relação entre os capítulos e as divisões do Livro de Isaías:
a. Interlúdio histórico
Capítulos 1-35
b. Consolo, salvação e restauração
Capítulos 36-39
c. Sermões sobre o julgamento de Deus
Capítulos 40-66
8. Qual dessas partes correspondem ao centro da mensagem de Isaías?
a. Capítulos 1-35
b. Capítulos 36-39
c. Capítulos 40-66
d. Capítulos 67-80
9. Das opções abaixo, quais se aplicam ao Livro de Isaías? (assinale as alternativas que
se aplicarem)
a. É o único livro profético não citado em todo o Novo Testamento.
b. Contém mais profecias messiânicas do que qualquer outro livro profético.
c. É citado no Novo Testamento mais do que qualquer outro livro do Velho
Testamento.
d. É o menor dos livros dos profetas maiores.
e. É o primeiro livro profético na ordem da Bíblia, mas o último a ter sido escrito.
10. Como o ministério de Jesus se aplica a nós?
a. Devemos recebê-lo.
b. Devemos entregá-lo a outros.
c. Devemos recebê-lo e entregá-lo a outros.
d. Nem recebemos nem entregamos a outros. Apenas aprendemos sobre ele.
11. Sobre o que fala o capítulo 53 de Isaías?
a. Como Babilônia iria levar Israel cativo
b. Porque Deus permite o sofrimento no mundo
c. Quando Jesus nasceria de uma virgem
d. Como Jesus morreria pelos nossos pecados
12. A qual animal Isaías 53 nos compara?
a. Raposas que colocam o povo em perigo
b. Ovelhas desviadas
c. Águias que voam mais alto do que todas as aves
d. Vermes que não merecem respeito
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O que você precisa para receber Jesus hoje? O que você tem do ministério de
Jesus que pode dar para alguém hoje?

Agradeça ao Senhor pela compaixão dEle, compaixão que provê cura
verdadeira. Independentemente das suas dificuldades hoje, peça a Ele que o
ajude. Diga a Ele que você também quer ter compaixão por outras pessoas.

