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Isaías 60-61
As glórias da salvação.

Introdução:

18

Os capítulos 60-62 são os mais otimistas no livro de Isaías. O Redentor (Is 59.20)
conduzirá o Seu povo à glória. Que contraste entre as condições humildes dos habitantes
de Sião (caps. 58-59) e as bênçãos grandiosas apreciadas por aqueles que viverão com o
Redentor!246
Note que Isaías começou o seu “Livro das consolações” (capítulos 40-66), com a
promessa de que “a glória do Senhor se manifestará” (40.5). Agora, Isaías conclui com a
descrição da glória. Quando a glória de Deus está em cena, tudo se renova.247
No entanto, sobre que Jerusalém Isaías está tratando? A Jerusalém da época de
Neemias ou a Jerusalém celestial? A Jerusalém reconstruída após o retorno dos exilados
da Babilônia nunca se igualou à cidade descrita neste capítulo. A única comparação
possível é com a Jerusalém celestial descrita no livro de Apocalipse (Ap 21.23-27).

I. A glória futura de Sião (Is 60.1-22)
Em seis parágrafos magistrais Isaías descreve a transformação em Sião após o
aparecimento do Redentor.

A. Jerusalém iluminará a terra
“Levante-se, Jerusalém! Que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua
luz! A glória do SENHOR está brilhando sobre você” (Is 60.1, NTLH) – Em primeiro
lugar, a glória do Senhor quebrará a escuridão moral e espiritual que envolvia todo o
mundo. Naquele dia, os fiéis refletirão a glória de Deus. Esta luz não é do sol, mas a glória
de Deus brilhando sobre a cidade.
A glória de Deus outrora no tabernáculo (Êx 40.34-38) foi removida por causa do
pecado de Israel (1Sm 4.21). Em seguida, a glória de Deus habitou no templo (1Rs 8.11),
mas partiu quando a nação se voltou para os ídolos (Ez 9.3; 10. 4, 18; 11.22-23). No
Novo Testamento, a glória veio a Israel, na pessoa de Jesus Cristo (Jo 1.14), mas a nação
pregou a glória em uma cruz. Agora, Isaías descreve a gloriosa luz que virá a Israel
quando o Messias voltar. Então, “A terra se encherá do conhecimento da glória do
SENHOR, como as águas cobrem o mar” (Hc 2.14).248
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B. Jerusalém será visitada pelos gentios
“Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão; o brilho do seu
novo dia fará com que os reis cheguem até você” (Is 60.3, NTLH) – Em segundo lugar,
Isaías proclamou que as nações e os reis serão atraídos pelo o brilho da Nova Jerusalém.
Pessoas de várias nacionalidades. Sião será um feixe de alegria. “... Os seus filhos vêm de
longe” (v. 4).

C. Jerusalém será honrada pelos gentios
“Quando você vir isso, ficará radiante de alegria; cheio de emoção, o seu
coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão, trazendo
todas as suas riquezas para você” (Is 60.5) – Em terceiro lugar, o influxo de gentios
trará grande riqueza a Sião. Do leste (Midiã, Efa), a partir do sul (Sabá) e do deserto
(Quedar, Nebaiote) virão os recursos para manter o Templo e os sacrifícios adequados.
No Mar Mediterrâneo, o profeta podia ver as velas dos “navios de Társis” vindos do
oeste. Esses navios trarão mais adeptos e riqueza. Todas essas pessoas virão e
conhecerão o Senhor e, portanto, virão a Sião cantando louvores (60.59

D. Jerusalém será honrada pelos gentios
“O SENHOR diz a Jerusalém: Estrangeiros reconstruirão as suas muralhas, e
os reis deles trabalharão para você. Eu estava irado e por isso a castiguei, mas eu a
amo e tenho compaixão de você” (Is 60.10, NTLH) – Em quarto lugar, a reconstrução
de Sião será o amanhecer de um novo dia para as nações do mundo, bem como para
Israel (v. 3, 10-13). Estrangeiros destruíram as muralhas de Jerusalém física; mas
estrangeiros se juntarão na edificação da Sião espiritual. Assim como Hirão, rei de Tiro,
ajudou a construir o primeiro templo (1Rs 5), e assim como Ciro e Dario, reis da Pérsia,
ajudaram a construir o segundo templo (Ed 6), assim também, hoje em dia, pessoas de
muitas nações estão edificando a Igreja, o templo do Senhor (Ef 2.11-22).
“As tuas portas estarão abertas de contínuo; nem de dia nem de noite se
fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, e, conduzidos com elas, os
seus reis” (Is 60.11) – Ao invés de atacarem, as nações trarão tributo (Ap 21.25,26). Em
uma antiga cidade murada, os portões eram fechados ao cair da noite para manter os
invasores, saqueadores, criminosos e outros indivíduos potencialmente perigosos de
longe da cidade. Que não haverá noite, na eternidade, e que as portas da Nova Jerusalém
jamais serão fechadas, mostra completa segurança da cidade. Será um lugar de descanso,
segurança e refrigério, onde o povo de Deus “descansará dos seus trabalhos” (Ap 14.13).
Os moradores estarão plenamente seguros de todas as forças malignas que foram
condenadas no lago de fogo e enxofre.249
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Além do mais, será um lugar radiante da presença de Deus e do Cordeiro que
acabará com toda a escuridão. Na Bíblia, as trevas simbolizam a existência longe da
presença de Deus (Mt 6.23; 8.12; 22.13; 25.30).250

E. Jerusalém será protegida por Deus
“Nunca mais você será odiada, nunca mais será uma cidade abandonada, sem
moradores; eu farei com que você seja bela e poderosa, com que seja para sempre
uma cidade alegre” (Is 60.15, NTLH) – Em quinto lugar, Isaías foca na prosperidade de
Sião. Nos versículos 15-22, o Senhor descreve algumas das alegrias e maravilhas do
reino glorioso. A nação não será abandonada, mas será enriquecida pelos gentios e
tratada como um filho amado (v. 4, 16; 49.23; 61.6). Anteriormente, Jerusalém tinha sido
abandonada, mas isso mudará. Sião será uma fonte de alegria e orgulho. Os melhores
materiais de construção serão usados na construção, tornando o lugar tanto precioso
quanto indestrutível. Paz, justiça, salvação e louvor serão as marcas do lugar santo (v.
15-18).

F. Jerusalém será iluminada por Deus
“Nunca mais o sol a iluminará de dia, nem a lua, de noite; pois eu, o SENHOR,
serei para sempre a sua luz, e a minha glória brilhará sobre você” (Is 60.19) –
Finalmente, Isaías proclamou a coroação de Sião. Nesse novo dia, o sol e a lua não serão
necessários, pois Deus habitará no meio do Seu povo. Ele será a Sua luz (cf. Ap 21.23, 22.
5). Luz simboliza a presença de Deus, a salvação e a alegria. Os moradores da Nova
Jerusalém serão justos, serão como uma planta cuidada pelo próprio Deus.
Experimentarão um crescimento saudável para que o nome de Deus seja glorificado (v.
21-22).

II. O Salvador maravilhoso de Sião
“O Espírito do SENHOR Deus está sobre mim, porque o SENHOR me ungiu
para pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de
coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados”
(Isaías 61.1) – O pregador nos versículos de abertura do capítulo 61 não é identificado,
mas dificilmente se pode duvidar de que seja outra pessoa a não ser o Servo-Redentor.
Esses versículos devem, portanto, ser considerados como o quinto e último dos poemas
do Servo. Aqui, o Servo do Senhor afirma ter sido ungido com o Espírito com o propósito
de ser o Arauto de Deus.
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Em seu pronunciamento o arauto realizará sete coisas.
(1) Ele pregará boas novas aos quebrantados;
(2) Ele curará os quebrantados de coração;
(3) Ele proclamará a libertação aos cativos
(4) Ele libertará os presos;
(5) Ele proclamará o ano da aceitação, ou seja, o período da graça de Deus;
(6) Ele anunciará o dia do juízo;
(7) Ele consolará os enlutados.
“A apregoar o ano aceitável do SENHOR e o dia da vingança do nosso Deus; a
consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa
em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de
espírito angustiado; a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo
SENHOR para a sua glória” (Is 61.2–3) – É maravilhoso saber que esta profecia se
cumpriu em Cristo. Na sinagoga de Nazaré, Jesus leu esta passagem e anunciou que se
cumpriu em Seu ministério (Lc 4.17-21). No entanto, Ele não citou, “e o dia da vingança
do nosso Deus” no versículo 2, porque esse dia ainda virá (Is 34.8; 35.4; 63.4).
“A apregoar o ano aceitável do SENHOR...” (v. 2) – Por intermédio de Sua morte
e ressurreição, Jesus inaugurou o “dia da salvação” (2Co 6.2), no qual o evangelho está
sendo pregado pelo mundo inteiro. Agora, aqueles que estavam alienados podem
encontrar paz nEle (Ef 2.12,13; 3.5; 2Tm 1.10).
“... A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto
uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em
vez de espírito angustiado; a fim de que se chamem carvalhos de justiça...” (Is 61.2–
3) – No lugar de cinzas, pranto e um espírito angustiado, o povo de Deus receberá uma
coroa, óleo de alegria, um manto e um novo título (“carvalhos de justiça”). A expressão
“carvalhos de justiça” simboliza a força e a justiça, em vez de serem, como até então, uma
cana quebrada pelo pecado e calamidade (Is 1.29, 30; Is 42, 3; 1Rs 14.15; Sl 1.3; 92.12 14; Jr 17. 8).251

III. Outras bênçãos de Sião (Is 61.4-11)
“Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes
destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração”
(Is 61.4) – Aqueles que foram abençoados pela obra do Servo serão “restaurarão os de
antes destruídos”. A referência é para a edificação da igreja dos estragos do pecado
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através dos tempos. Aqueles que antes eram “estranhos” trabalharão para Sião e
realizarão todo o trabalho necessário para manter o reino na terra (61.4).
Todos os cidadãos de Sião constituirão um sacerdócio para o mundo. Os cidadãos
desfrutarão de uma porção dupla da bênção divina (v. 7). Além disso, eles
experimentarão a alegria eterna (Is 61.7).
“A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes, no
meio dos povos; todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do
SENHOR” (Is 61.9) – Todas as nações reconhecerão a aliança de Deus com o Seu povo.
Isaías previu Sião se alegrando com seu traje divinamente providenciado. Deus vestirá o
Seu povo com “vestes de salvação” e com um “manto de justiça”. Isaías comparou estas
belas peças de vestuário com o traje de uma noiva e do noivo. Ele comparou a vinda
justiça a uma planta que Deus fez brotar diante das nações (Is 61.10).

Conclusão:
A Nova Jerusalém será um lugar de beleza indescritível e inimaginável. A glória de
Deus brilhará sobre o ouro e as pedras preciosas e assim, iluminará o novo céu e a nova
terra. Mas a realidade mais gloriosa de todas será o fato de que os justos desfrutarão de
intensa comunhão com Deus, servindo e reinando eternamente com a alegria e adoração
incessante.
Certamente, muitas perguntas podem ser feitas sobre a nossa futura morada
celestial, mas a maioria ficará sem resposta até chegarmos a nossa casa gloriosa. O
conhecimento de que Jesus voltará em breve não deve levar os cristãos a uma vida de
espera ociosa e relapsa (cf. 2Ts 3.10-12). Pelo contrário, deve produzir obediência e
adoração a Deus, e o desejo de proclamar o evangelho aos incrédulos.
Você está preparado para a vinda de Cristo? Caso contrário, hoje é tempo de
alinhar a sua vida com Deus.
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