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Isaías 53

1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o 
braço do Senhor?

2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma 
raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza 
ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para 
que o desejássemos.

3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de 
tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de 
quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós 
não o tínhamos em estima.

4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e 
sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o 
consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido.



Isaías 53

5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi 
esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos 
trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.

6. 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 
iniquidade de todos nós.

7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca; como 
um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha 
que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua 
boca.

8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos 
seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes; 
por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado.



Isaías 53

9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua 
morte, embora não tivesse cometido qualquer violência nem 
houvesse qualquer mentira em sua boca.

10. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e, 
embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele 
verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor 
prosperará em sua mão.

11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará 
satisfeito; pelo seu conhecimento meu servo justo justificará a 
muitos, e levará a iniquidade deles.

12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá 
os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até à 
morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o 
pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores.



No que buscamos satisfação?



A cruz é o que verdadeiramente nos satisfaz, 
pois através do sacrifício de Jesus alcançamos 

a paz real.



A cruz

Resolveu a 
ofensa contra 

Deus

Resolveu a 
desobediência 

à lei

Resolveu o 
problema da 
sujeição ao 

diabo

Satisfez a Deus

Ao mesmo tempo,

Deus expressou sua 

santidade

sem nos consumir

e o seu amor

sem tolerar os nossos 

pecados,

salvando-nos na cruz.



A cruz venceu o diabo

Este homem lhes foi entregue 
por propósito determinado e 
pré-conhecimento de Deus; 
e vocês, com a ajuda de 
homens perversos, o 
mataram, pregando-o na 
cruz.

Mas Deus o ressuscitou dos 
mortos, rompendo os laços 
da morte, porque era 
impossível que a morte o 
retivesse.

Atos 2:23,24

A cruz não representa vitória do diabo, 
ao contrário

A cruz não foi uma transação com o 
diabo

O diabo não tinha poder de levar Jesus 
à cruz

O diabo tentou demover Jesus de ir à 
cruz (Mt 16.21-23), pois sabia que no 
sacrifício de Cristo sua cabeça seria 

esmagada



A cruz satisfez a lei

Todo aquele que pratica o 
pecado transgride a Lei; de 
fato, o pecado é a 
transgressão da Lei.

1 João 3:4

De fato, segundo a Lei, quase 
todas as coisas são 
purificadas com sangue, e 
sem derramamento de 
sangue não há perdão.

Hebreus 9:22

A lei é santa, justa e boa
Rm 7.12

A lei reflete a identidade santa 
de Deus

Mas o nosso pecado não nos 
permite cumprir a lei

Mas, por amor, Cristo cumpriu 
toda a lei e fez essa realização 

em nosso lugar



A cruz satisfez a honra e a justiça de Deus

Você, que se orgulha na lei, 
desonra a Deus, 
desobedecendo à lei?

Romanos 2:23

Pois foi do agrado de Deus que 
nele habitasse toda a plenitude, 
e por meio dele reconciliasse 
consigo todas as coisas, tanto 
as que estão na terra quanto as 
que estão no céu, 
estabelecendo a paz pelo seu 
sangue derramado na cruz.

Colossenses 1:19,20

O pecado desonra a Deus

Se desejamos ser perdoados, 
devemos pagar o que 

devemos

Mas somos incapazes disso

Is 53.5

Jesus realiza a justiça de Deus 
em nosso lugar

Fp 2.5-8



A cruz satisfez a Deus

Tive preocupação com o meu santo 
nome, o qual a nação de Israel profanou 
entre as nações para onde tinham ido.

"Por isso diga à nação de Israel: ‘Assim 
diz o Soberano Senhor: Não é por causa 
de vocês, ó nação de Israel, que vou 
fazer essas coisas, mas por causa do 
meu santo nome, o qual vocês 
profanaram entre as nações para onde 
foram.

Mostrarei a santidade do meu santo 
nome, o qual foi profanado entre as 
nações, o nome que vocês profanaram 
no meio delas. Então as nações saberão 
que eu sou o Senhor, palavra do 
Soberano Senhor, quando eu me mostrar 
santo por meio de vocês diante dos olhos 
delas.

Ezequiel 36:21-23

Deus está irado com a 
iniquidade – Rm 1.18

A ira de Deus cessa quando a 
lei é cumprida

E o cumprimento da lei só 
pode ser feito em Cristo

Por isso em Cristo seremos 
salvos da ira de Deus

Rm 5.9 e I Ts 1.10



O santo amor de Deus

"Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho.

Mas, quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram 
sacrifícios aos baalins e queimaram incenso os ídolos esculpidos.

Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços; mas eles não perceberam 
que fui eu quem os curou.

Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor; tirei do seu pescoço o jugo e me 
inclinei para alimentá-los.

"Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará porque eles se recusam a 
arrepender-se?

A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus 
planos.

O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao 
Altíssimo, de modo algum o exaltam.

"Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, 
Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com 
Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão.

Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim. Pois sou Deus, e não 
homem, o Santo no meio de vocês. Não virei com ira.

Oséias 11:1-9
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