As pessoas sabiam que Isaías
estava falando sobre
o Messias de
Deus,

"Porque um menino nos
nasceu, um filho se nos
deu, e o principado estará
sobre os seus ombros e o
seu nome será chamado
Maravilhoso, Conselheiro,
Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da
paz." Isaías tinha tanta
certeza de que as
promessas de Deus se
tornariam realidade, ele
falou como se o evento já
houvesse acontecido. Isso
é chamado de profecia.

porque uma mulher não
podia ser virgem e
também ter um filho.

Além disso, o nome
Emanuel significa
Deus conosco!
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Isaías disse que o Messias seria
grande e faria grandes coisas.
Deus também disse a Isaías para
dizer ao povo que o Messias iria
sofrer e ser condenado à morte.
Isaías poderia ter imaginado
como o Messias seria
grande e poderoso
e também fraco
e ferido.

ISAÍAS VÊ O FUTURO
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Mas Isaías não discutiu
com Deus - ele apenas
repetiu o que Deus lhe
disse para dizer. Deus
faria com que a profecia
se tornasse realidade.
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Messias estava chegando - não apenas para o povo
judeu. Deus disse a Isaías que o Messias seria uma
"luz para os gentios". Gentios são todas as pessoas
no mundo que não são judeus. Deus ama a todos e
Seu Messias viria para abençoar a todos e trazer a
salvação até os confins da terra.
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"A explicação da tua palavra traz luz."
Salmo 119.130

Português

Portuguese

Isaías era um profeta. Seu trabalho era dizer
às pessoas o que Deus dizia.
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As pessoas nem sempre querem ouvir a Palavra
de Deus, mas Isaías nunca deixou dela.

Ezequias

Jotão

Uzias

Jotão
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Uzias
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Isaías pregou durante os reinados de quatro reis
diferentes.

Rei Uzias governou a terra de Judá, desde
a cidade de Jerusalém. No começo, Deus
abençoou Uzias, porque ele fez o que era
reto aos olhos do Senhor. Mas Uzias
tornou-se orgulhoso e parou de obedecer
a Deus. Ele se tornou leproso e teve que
viver sozinho
até morrer.

Acaz
Ezequias

O Rei Uzias reinou por mais de 60 anos. Quando
ele morreu, seu filho Jotão tomou seu lugar e
reinou por 17 anos. Deus abençoou Jotão
porque ele ouvia o que Deus dizia através
de Isaías e outros profetas.

O filho do Rei Jotão foi Acaz. Acaz tinha vinte
anos quando começou a reinar, e reinou por
dezesseis anos em Jerusalém.
Acaz não se preocuva
com Deus.

Jotão

Uzias

Deus abençoou o próximo rei,
Ezequias, porque ele removeu
todos os ídolos e deuses falsos,
e orou ao Deus verdadeiro.
Quando um exército inimigo
atacou Judá, Ezequias sabia
que seu exército estava fraco
demais para vencer. Ele pediu
Isaías para orar por ajuda de
Deus.
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Um dia, ele teve uma
visão, que é como
ter um sonho
quando você não
está dormindo.
Na visão, Isaías
viu quão glorioso
e santo é o
Senhor.
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Havia outras coisas que Isaías teve que dizer ao seu
povo - coisas maravilhosas sobre uma pessoa que
seria um libertador forte e viria para salvá-los do
pecado e de todos os
seus inimigos.
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Ele adorou ídolos e falsos deuses, e levou muitos
do povo de Deus a fazer o mesmo. Embora Isaías
advertisse, Acaz não quis ouvir as ordens de Deus.
Ele morreu com apenas
35 anos de idade.

Apesar das pessoas
ao seu redor não
pensarem muito
sobre Deus,
Isaías pensou
muito nEle.
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Talvez Isaías pensava que Deus iria mandá-lo
para terras distantes onde as pessoas não
tinham ouvido falar sobre Deus. Mas não,
Deus não fez isso.

"Quem enviarei?"
Deus perguntou na visão.
"Eis-me aqui envia-me"
Isaías respondeu. Ele
estava disposto a fazer
o que Deus pediu, e ir
para onde Deus o
enviasse.
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O povo judeu chamava esta pessoa "Messias".
Assim eles esperavam que Deus enviasse o Messias,
muitas pessoas viviam como se ele nunca fosse vir.
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Isaías enviou esta mensagem ao rei. "Isto é o que
diz o Senhor: Não tenha medo do inimigo ... eu vou
fazê-lo cair ..." Logo depois, Deus
fez a retirada do exército
inimigo sem lutar
contra Ezequias.
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Deus disse a Isaías para falar com o seu
próprio povo em seu próprio país. Ele tinha
que dizer-lhes que Deus estava zangado com
seu pecado.
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Todas as coisas
que Isaías disse
sobre o
Messias está
escrito no seu
livro. Embora
ele tenha escrito
essas coisas
centenas de
anos antes que
acontecesse,
todas
tornaram-se
realidade.
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Isaías disse que Deus
daria um sinal.
Ele disse:

"Eis que uma virgem
dará à luz um filho e
chamarás o seu
nome Emanuel."
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