
A VERDADEIRA LIBERTAÇÃO DO PECADO 
 
Is 43.22-28 
 
22. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas 

te cansaste de mim, ó Israel. 
 
23. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus 

holocaustos, nem me honraste com os teus 
sacrifícios; não te fiz servir com ofertas, nem te 
fatiguei com incenso. 

 
24. Não me compraste por dinheiro cana aromática, 

nem com a gordura dos teus sacrifícios me 
encheste, mas me deste trabalho com os teus 
pecados e me cansaste com as tuas maldades. 

 
25. Eu, eu mesmo, sou o que apaga as tuas 

transgressões por amor de mim e dos teus pecados 
me não lembro. 

 
26. Procura lembrar-me; entremos em juízo 

juntamente; apresenta as tuas razões, para que te 
possa justificar. 

 
27. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes 

prevaricaram contra mim. 
 



28. Pelo que profanarei os maiorais do santuário e 
farei de Jacó um anátema e de Israel, um 
opróbrio. 

 
INTRODUÇÃO 
 
O capítulo 43 de Isaías foca a libertação dos judeus do 
seu cativeiro babilônico, mas olha além dela, para a 
obra de redenção do homem por Jesus Cristo e a graça 
do Evangelho, por meio do qual os crentes são salvos. 
 
No trecho que lemos hoje, o profeta, usado por Deus, 
apresenta um método para preparar o povo de Judá 
para a sua libertação, deixando-o ciente de seus 
pecados, pelos quais ele havia provocado a Deus, 
levando-O a enviá-lo ao cativeiro e a deixa-lo lá, para 
que pudesse se arrepender e buscar a Deus, pedindo-
lhe misericórdia e perdão. 
 
Como se vê, essas exortações foram dadas ao povo de 
Deus, Judá. Portanto, elas também se aplicam à Igreja 
de Jesus Cristo. 
 
I. OS PECADOS DOS QUAIS ELES SÃO ACUSADOS 
 

1. Omissões no fazer o bem que Deus havia 
ordenado: 

 
 



a) Eles haviam abandonado a oração: “tu 
não me invocaste a mim” (v. 22a); 

 
b) Eles haviam se cansado da sua religião: 

“te cansaste de mim” (v. 22b); 
 

c) Eles ofereciam de má vontade a sua 
devoção e eram avarentos e mesquinhos 
nela: “Não me trouxeste o gado miúdo 
dos teus holocaustos” (v. 23a); “Não me 
compraste por dinheiro cana aromática, 
nem com a gordura dos teus sacrifícios 
me encheste” (v. 24a); 

 
d) Eles não honravam a Deus com os 

sacrifícios que ofereciam: “nem me 
honraste com os teus sacrifícios” (v. 
23b); e 

 
e) Eles tinham a sua negligência agravada 

pelo fato de que servir a Deus não é algo 
pesado: “não te fiz servir com ofertas, 
nem te fatiguei com incenso” (v. 23c). 

 
2. Comissões no fazer o mal que Deus havia 

proibido: “me deste trabalho com os teus 
pecados e me cansaste com as tuas 
maldades” (v. 24b). 

 
 



II. O QUE AGRAVAVA O PECADO DELES 
 

1. O fato de serem filhos da desobediência: 
“Teu primeiro pai pecou” (v. 27a). 

 
2. O fato de eles também serem versados na 

desobediência: “os teus intérpretes 
prevaricaram contra mim” (v. 27b). 

 
III. OS SINAIS DO DESCONTENTAMENTO DE DEUS 

COM ELES, DEVIDO AOS PECADOS QUE 
PRATICARAM 

 
1. A honra de Sua adoração foi lançada ao pó e 

pisada: “profanarei os maiorais do santuário” 
(v. 28a). 

 
2. A honra de Seu Estado foi igualmente 

destruída: “farei de Jacó um anátema e de 
Israel, um opróbrio” (v. 28b). 

 
IV. AS RIQUEZAS DA MISERICÓRDIA DE DEUS EM 

RELAÇÃO A ELES 
 

1. Eles são instados ao arrependimento: 
“Procura lembrar-me; entremos em juízo 
juntamente; apresenta as tuas razões, para 
que te possa justificar” (v. 26). 

 



2. Deus está disposto a perdoar, se houver 
arrependimento, por Seu próprio amor e não 
por mérito deles: “Eu, eu mesmo, sou o que 
apaga as tuas transgressões por amor de mim 
e dos teus pecados me não lembro” (v. 25). 

 
CONCLUSÃO 
 
O único caminho para a paz com Deus começa pelo 
reconhecimento da própria transgressão. 


