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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com algumas fontes, como a introdução da Bíblia de Jerusalém, Isaías 

teria nascido no ano de 765 a. C. Seu nome significa “Yahweh salva” e, segundo uma 

tradição judaica, foi martirizado no tempo de Manassés. Recebeu sua vocação profética 

no ano da morte de Ozias, no Templo de Jerusalém. Isaías é filho de Amós, que não é o 

profeta e, sobre o qual não se encontram muitas informações. Também não se encontram 

referências acerca de quem fosse sua mãe e segundo menções do próprio livro (como por 

exemplo: 7,3 e 8,2), é possível que Isaías tenha sua origem em meio à nobreza. 

 Informações contidas nas introduções das Bíblias de Jerusalém e Nova Pastoral, 

mostram que a educação de Isaías se deu em Jerusalém e que ele exerceu seu ministério 

durante 40 anos, tornando-se profeta do Templo e conselheiro dos reis: Joatão (740 – 736 

a. C), Acaz (736 – 716 a. C) e Ezequias (716 – 687 a. C). Teve como missão anunciar a 

ruína de Israel e de Judá como castigo das infidelidades do povo (Is 6, 1 – 3), no tempo 

dos dias do poderoso império assírio, tendo antecipado até mesmo a queda deste império, 

sucedendo após isto a ascensão do império persa e caudeu. 

 

CONTEXTO POLÍTICO  

 

A morte de Jeroboão II coincidiu com a hegemonia da Assíria sob o reinado de 

Teglat-Falasar III (745-727). Os reis que sucederam a Jeroboão II se sujeitaram à Assíria, 

para o profeta, prostituíram-se (Os 1,2; 7,11). Tal aliança política com os estrangeiros 

provocou, em primeiro lugar, a dependência do Reino do Norte para com a Assíria, e em 

segundo, uma exploração desenfreada sobre o pobre camponês e, por fim, uma tamanha 

opressão. (Os 7, 8-12; 8, 9-10). 

Os problemas econômicos e sociais aumentavam em Judá e Israel, especialmente 

na Assíria, sobretudo o comando do novo rei Teglat-Falasar III (745-727 a. C; "Pul, rei 

da Assíria, veio então contra Israel. Manaém deu-lhe mil talentos de prata para que o 

ajudasse a consolidar seu poder. 20Manaém requereu essa contribuição para o rei da 

Assíria de todos os grandes proprietários de Israel, à razão de cinquenta siclos de prata 

por pessoa. Então, o rei da Assíria retirou-se sem demora da terra." (cf. 2 Rs 15, 19-20), 



que tinha uma perspectiva de expansão territorial de uma forma mais agressiva e efetiva. 

Teglat-Falasar é referido por muitos estudiosos como o grande imperador e hábil militar. 

Para que este sistema tivesse um bom êxito surge o militarismo (Os 10,13b), que 

tinha por obrigação fazer com que as revoltas fossem reprimidas, as mercadorias e sua 

circulação fossem protegidas e que o recolhimento dos tributos fosse realizado. A religião 

do Estado, com seus sacerdotes, entra neste ciclo para justificar tais ações como sendo 

justas e agradáveis a Javé (Os 4, 11-14). 

Para conseguir e manter o domínio e a demonstração do seu poderio militar 

assírio, sobre os povos conquistados era obrigatório o pagamento de tributos de maneira 

regulares e na maioria das vezes anuais. Teglat- Falasar almejava o reino da Assíria e dos 

reinos vizinhos, a sua arma para alcançar o reinado foi através da submissão, conquista, 

deportação e transformação dos reinos vizinhos das províncias assírias.  O plano de 

expansão teve início no final do século X e durava até 609, depois da morte de Isaías, que 

segundo estudiosos, seus seguidores continuaram a profecia e a dedicaram a ele. 

  De acordo com a introdução da Bíblia da Nova Pastoral, feita por Shigeyuki 

Nakanose, a Assíria não perdeu a oportunidade de ampliar o seu império, destruindo 

Damasco, além do mais, conseguiu conquistar outras cidades estratégicas de Israel (cf. 2 

Rs 15,29). Que ficou conhecida como a guerra siro-efraimita. Nessa conjuntura, Isaías 

proclama uma variedade de oráculos em combate com Israel e Aram, e censurou a aliança 

feita com a Assíria. O clamor aos responsáveis pelas nações era que confiassem em Javé 

(cf. 2Sm 7; Is 7-8). Isaías foi rejeitado e até silenciado (8,16-18). 

 

CONTEXTO SOCIAL E ECONÔMICO 

 

Anos antes e depois do chamado de Isaías (783-739), no reinado de Ozias, Judá e 

Israel viveram um clima de paz. A progressão econômica do país se deu ao fato de ter 

havido um investimento na ampliação das fronteiras na direção do Golfo de Elate, 

proporcionando assim a aquisição de novos mercados, que deram mais estabilidade 

econômica à estrutura do reino. 

Observa-se que esta progressão econômica trouxe consigo inconvenientes como 

o fato de ter acentuado a distância entre ricos e pobres e o de favorecer o relaxamento 



religioso. Os camponeses e suas famílias foram as primeiras vítimas economicamente 

considerando, pois tiveram que refugiar-se na cidade, em busca de sobrevivência, tendo 

assim se juntado ao grupo dos deserdados, tornando mais visível o seu contraste com os 

ricos. Estes, cheios de privilégio e com um forte egoísmo, isolaram-se e começaram a 

descurar da religiosidade reduzindo-a a um formalismo cultural. Isaías percebe esta 

injustiça social, que acontece tanto em Israel quanto em Judá.   

Este quadro tomou proporções alarmantes quando da expansão assíria que 

subjugou Israel e depois Judá. A calamidade descrita por Oséias sobre o Norte não se 

assemelha ao Sul, uma vez que, “julgando pelas evidências arqueológicas, a economia 

nacional, que tinha sido colocada em firmes bases por Ozias, continuava sólida, apesar 

das extorsões assírias. As cidades da Judéia, no final do século oitavo, tinham uma 

homogeneidade notável de população e não apresentavam extremos de riqueza ou 

pobreza”. Isso ocorria, pois existiam em Judá indústrias de artesanato, tecelagem e 

tingimento, em Debir, o que diminuía bastante os desníveis sociais. 

Mas algo diferente estava se formando. Uma nova sociedade se estabelecendo e a 

religião de Javé se articulando. Segundo Jorge Pixley, “com a incorporação do território 

e da população de Israel ao império assírio, ficou Judá com o reino vassalo e herdeiro da 

identidade nacional e religiosa do povo que se conhecia como povo de Javé”.     

O autor Jorge Pixley no livro A História de Israel a Partir dos Pobres diz-nos que 

 

 As províncias continuaram, em alguma medida, fazendo parte da 

grande comunidade judaica. Tornava-se, então, falsa a pergunta famosa 

sobre a sorte das dez tribos. Quem desapareceu da história de Israel 

foram os habitantes urbanos trocados por assírios. O resto da população 

continuou fiel à sua cultura religiosa e serviu de substrato populacional 

ao judaísmo galileu e ao judaísmo samaritano de épocas posteriores. 

(PIXLEY, Jorge. A História de Israel a Partir dos Pobres. Petropolis: 

Vozes, 1991). 

 

  John Brigth, 1978, certifica de que “É evidente que com os crimes sociais 

denunciados por Amós vinham dilacerando o corpo da sociedade, laçando irmão contra 

irmão, classe contra classe, região contra região, até que Israel não pode mais manter-se 

como nação”.  Este acontecimento veio a se concretizar depois dos oráculos de Isaías 28-

32. Na verdade, o contexto sócio e econômico de Is 28-32 prenuncia o que viria se 

concretizar nos oráculos de Amós, onde Israel sucumbiu. 



 

CONTEXTO RELIGIOSO 

 

Para explicar o contexto religioso do profeta Isaias é preciso que seja traçado um 

viés histórico, o mesmo, se passa no Antigo Oriente Médio.  A existência política 

dependia do culto dos deuses dos poderosos e aos deuses locais. A religião implica que 

todos os atos políticos desembocariam em ações religiosas. Temos Acaz como um bom 

exemplo, seu ato de se prostrar perante aos deuses da Assíria demonstrou sua submissão 

ao rei Assírio. Em 2Rs 16, 10-18 nos leva a perceber as mudanças ocorridas no Templo 

de Jerusalém, os deuses estrangeiros começam a serem cultuados.  

A falta de manutenção ao culto a Javé e as tradições abriu espaço para as tradições 

e culto aos deuses estrangeiros. A porta foi escancarada pelo rei Acaz, homem visto de 

uma fé não ativa e sem preocupação com o avanço das práticas pagãs. Nesta recapitulação 

podemos avançar até o período em que o projeto do Templo de Jerusalém novamente 

ganha visibilidade. Mesmo encontrando a resistência dos antigos israelitas, a elite judaica 

apoiada pelos persas coloca adiante seu projeto.  

Nesse período começam as peregrinações para Jerusalém, como intuito de 

celebrar as festas de Javé. As peregrinações vinham de muitos lugares, como a província 

assíria. A teologia do templo e a lei do puro e impuro se tornam instrumentos da época 

para a conquista de tributos. As arrecadações viriam servir para a manutenção das 

autoridades, e nisto, crescia a opressão ao povo que pelos seus atos de fé eram extorquidos 

e escravizados. É nesse contexto religioso que a utopia do povo de um novo céu e uma 

nova terra sobrevive. 

 

ESTRUTURA DO LIVRO 

 

O livro de Isaías é composto de 66 livros, o que lhe confere a característica de 

maior livro profético presente na Bíblia. No entanto, em conformidade com a introdução 

da Nova Bíblia Pastoral, existem elementos capazes de atestar que os conteúdos do livro 



de Isaías remetem a épocas e lugares distintos. Dentre estes elementos é possível observar 

as diferenças linguísticas, locais citados, reis, grupos que aparecem, dentre outros. 

À Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana, José Severino Croatto 

apresenta, hoje, uma admissão pela crítica de que o livro de Isaías está composto de três 

partes e que, segundo ele, podem ser localizadas nos seguintes períodos: fim do século 

VIII e início do VII, no período monárquico; século VI, no exílio na Babilônia e no 

período persa, no pós-exílio. 

A partir de tais ideias, temos então o que se conhece por Primeiro Isaías, composto 

pelos capítulos 1 a 39; Segundo Isaías, capítulos 40 a 55 e Terceiro Isaías que consta dos 

capítulos 56 a 66. A introdução da Nova Bíblia Pastoral apresenta um esboço da estrutura 

do livro, descrevendo cada uma destas partes supramencionadas. 

No Primeiro Isaías (Is 1 – 39) têm-se um profeta da corte que mais que presenciar, 

viveu a injustiça bem como a exploração e guerras provenientes da política interna e 

internacional da elite. Viu o sofrimento do povo e manifesta sua fé em Javé dos exércitos; 

o Santo de Israel. Sensível aos pobres, Isaías denunciou a opressão e crê em um rei justo 

que é capaz de dar origem a uma sociedade humana e fraterna. Segundo Croatto, 

encontra-se aqui uma mensagem de libertação e salvação. 

Em Segundo Isaías (40 – 55) trata-se de um grupo profético de levitas empenhados 

em alimentar a esperança daqueles que vivenciam os últimos anos do exílio babilônico. 

É o grupo que busca consolar o povo, propondo uma nova leitura da criação e do êxodo, 

difundindo a esperança de que mais uma vez, o Santo de Israel libertará e recriará seu 

povo. É também nesta compilação que se encontra a figura do servo sofredor, uma 

liderança nascida do amor e comprometimento com os pequenos, que vai de encontro ao 

regime de opressão e injustiça e, que se abstenha do uso da violência e da força. 

Croatto traz algo muito interessante quando diz que é possível encontrar em 

Segundo Isaías constantes interferências “com adições ou extensões de um horizonte 

muito posterior” que, segundo ele, entram em coincidência com as presentes em Primeiro 

Isaías. Ele atribui tais adições e extensões ao autor final, a quem ele denomina Quarto 

Isaías. 

No Terceiro Isaías encontra-se o povo que volta para Jerusalém, sob o sonho de 

uma nova sociedade e de um novo êxodo. Porém é aqui que a elite judaica, contando com 



o apoio dos persas, ditam e impõe seu projeto de reconstruir o templo, bem como de uma 

sociedade teocrata. Também situa-se aqui a arrecadação de tributos, sustentada pelo 

Templo e pela lei do puro e impuro, mas é possível perceber que o povo mantém vivo o 

sonho da nova sociedade. Nota-se assim que, este grupo tem como objetivo sustentar a 

ideia e projeto do novo céu e nova terra, que encontra sua base no direito e na justiça. 


