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Isaías causou impacto em sua época e teve um significado que foi
além dela. A mensagem de Isaías, da parte do Senhor, salvou Judá
do julgamento certo em tempos de perigo. Quando a situação ficou
desoladora, Isaías aconselhou o povo a ter fé. Judá prevaleceu
porque o povo ouviu a Palavra do Senhor por intermédio de Isaías.



O estímulo de Isaías:

Fé e fidelidade a Deus, um Deus 
que julga mas que também salva.

O único Deus – Is 44:6 – 45:26



Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas 

testemunhas nada vêem e nada sabem, para que sejam envergonhados.

Quem é que modela um deus e funde uma imagem, que de nada lhe serve?

Todos seus companheiros serão envergonhados; pois os artesãos não passam de homens. 

Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição; eles serão lançados ao pavor e à 

vergonha.

O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas; modela um ídolo com 

martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força; passa sede e 

desfalece.

O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador; ele o 

modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de 

homem, de homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário.

Ele derruba cedros, ou talvez apanhe um cipreste, ou ainda um carvalho. Ele o deixou 

crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer.



É combustível usado para queimar; um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um 
fogo e assa um pão. Mas também modela um deus e o adora; faz uma imagem e se 
encurva diante dela.
Metade da madeira, ele a queima no fogo; sobre ela ele prepara sua refeição, assa a 
carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: "Ah! Estou aquecido; estou vendo o 
fogo".
Do restante ele faz um deus, seu ídolo; inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: 
"Salva-me; tu és meu deus".
Eles nada sabem, nada entendem; seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas 
mentes estão fechadas, não conseguem entender.
Ninguém pára para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer: 
"Metade dela usei como combustível; até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne 
e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um 
pedaço de madeira? "
Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia; ele é incapaz de salvar a si mesmo 
ou de dizer: "Esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? “

Isaías 44:9-20

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/44/9-20+


Porém Israel tinha deixado de lado o Deus que os
amava, protegia e guiava e, em lugar dele,
começou a adorar os deus dos povos pagãos das
terras onde habitavam agora.



Dt 17:16-17 

ver “ai” em Isaías 31:1

Dt 17:9-12



A inutilidade de adorar ídolos é ressaltada repetidas vezes por 
Isaías

Isaías 44:9 – 20 

X

Sigmund Freud – “o homem criou Deus” : a essência de sua 

filosofia consistia em afirmar que toda manifestação religiosa 

não passava de ilusão, sendo que Deus não criou o homem, foi 

o homem quem criou Deus.



Exemplos do AT: deuses do Egito

Exemplos de hoje...



Isaías 48:1-5

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/48/1-5+


PARA MEDITAR

• Quem recebe os créditos pelos milagres na sua vida?  O 
único e verdadeiro Deus os os seus “ídolos”?

• Existem ídolos em sua casa, em sua vida?

• Você ama alguém ou alguma coisa mais do que a Deus?

• Em que ou em quem você tem colocado sua confiança?

• Você confia em ouro e prata?  Ou naquilo que suas mãos 
fizeram, em suas habilidade, capacidades e realizações? 

NECESSÁRIO:  TEMPO PARA ADORAR A DEUS, AO LADO DE SUA FAMÍLIA, 

PROCURANDO EXCLUIR DE SUA VIDA TODOS OS ÍDOLOS QUE TOMAM O 

LUGAR DE DEUS,


