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Profeta IsaíasProfeta Isaías

‘‘Uma voz grita: “Abram no deserto 
um caminho para Javé. Na região da terra seca, 

aplainem uma estrada para nosso Deus!’’ 
Isaías 40,3



ISAÍAS

Em graus diversos e sob formas distintas, 

as grandes religiões da Antiguidade tiveram 

pessoas inspiradas que pretendiam falar em nome 

de seu deus. Esse foi o caso de Isaías, nascido por 

volta de 765 a.C., profeta, cuja literatura atribuiu 

um livro com 66 capítulos. Em 740, ano da morte 

do rei Ozias, ele recebeu, no Templo de Jerusalém, 

sua vocação profética, a missão de anunciar a 

ruína de Israel e de Judá, como castigo das 

infidelidades do povo (6,1-13). O Livro de Isaias é 

o mais extenso livro profético da Bíblia, sua 

redação não é escrita de uma única vez. Podemos 

o b s e r v a r  q u e  a  l i n g u a g e m ,  p a l a v r a s , 

personagens, nome dos reis, lugares, são 

diversos; os grupos do Livro de Isaías mostram 

situações históricas e épocas distintas. Assim, o 

livro está dividido em TRÊS partes.

         PRIMEIRO ISAÍAS  (1-39)

 Profeta da corte que presenciou e 

vivenciou a injustiça, a exploração e as guerras 

políticas, organizadas pela elite e sofridas pelo 

povo. São expressões muito usadas neste primeiro 

Isaías: “Javé dos Exércitos” e “Santo de Israel”, 

revelando um Deus todo poderoso e absoluto. 

Isaías foi sensível aos pobres denunciando as 

opressões. Buscou a justiça na monarquia 

Davídica. Segundo ele o Rei bom é aquele que 

pode criar uma sociedade justa! Seus oráculos 

neste período eram geralmente ameaçadores com 

alusões aos acontecimentos dos reinados de Acaz 

e de Ezequias.

                SEGUNDO ISAÍAS  (40-55)

 Grupo profético de levitas que procurou 

alimentar a esperança do povo no final do exílio na 

Babilônia. Consola o povo que está sofrido e faz 

uma releitura do Êxodo e da Criação. Reafirma 

que Deus é o “Santo de Israel”, dá nova vida ao seu 

povo. Propõe a figura do “Servo Sofredor” para 

descrever as características do novo êxodo, uma 

liderança que brote do amor solidário e do 

compromisso com os pequenos, indo na 

contramão do regime injusto e opressor, não 

usando da força e da violência. 

                
                   TERCEIRO ISAÍAS  (56-66)

 Sonhando com um novo êxodo e com uma 

nova sociedade, as pessoas retornam a Jerusalém. 

No entanto, a elite judaica, apoiada pelos persas, 

impõe um caminho a seguir: a reconstrução do 

templo e da sociedade teocrata. O templo e a lei do 

puro e do impuro surgem como forma de 

arrecadação de impostos e tributos para a 

manutenção das autoridades de Jerusalém, amigos 

do império persa na exploração e opressão do 

povo. Mesmo assim o sonho de uma nova 

sociedade se mantém vivo, com o projeto de “um 

novo céu e uma nova terra” com direitos e justiça. 

Considerada globalmente, essa terceira parte do 

livro apresenta-se como obra dos continuadores 

do Segundo Isaías; é o último produto da tradição 

isaiana, que prolonga a ação do profeta.
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