
Igreja Caminho Santo – Estudos para Células 
 

Bênçãos para os Quebrantados 
 

Isaías 57:15-19 

 
Introdução: não existe projeto de vida mais fascinante do que ser um discípulo de Jesus. A 
nossa caminhada com Ele nos surpreende diariamente. O nosso relacionamento com o Senhor 
é marcado pela expressão do seu caráter. Ele vai se revelando durante a jornada; vamos 
descobrindo quem Ele é quando caminhamos na sua presença. Podemos constatar isso ao 
analisarmos o relacionamento de Deus com o seu povo Israel. 

 
Em Isaías 57:15-19, lemos as explicações de Deus a Israel sobre as suas atitudes. Deus não está 
se justificando, mas está mostrando ao seu povo como que Ele age e fazendo conhecido o seu 
caráter. A nossa fé e o nosso relacionamento com Deus vão se consolidando à medida que o 
conhecemos, por isso Ele se revela. Assim sendo, no estudo dessa semana veremos, nesse 
texto de Isaías, cinco aspectos do caráter e das ações de Deus.  

 
1. Ele é Deus que corrige o seu povo – no verso 17 Deus diz: “por causa da indignidade 

da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo”. Veja que Israel foi ferido pelo próprio Deus, não 
foi o inimigo quem feriu o povo. Assim entendemos que um dos aspectos do caráter de Deus é 
corrigir a quem Ele ama. Para que o seu plano se cumpra na vida dos seus filhos, Deus permite 
até mesmo que sejamos feridos. Ele quer que estejamos no centro da sua vontade e por isso 
nos corrige, ainda que não entendamos o tempo da disciplina. Em Provérbios 3:11, 12, 
Salomão ensina: “Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua 
repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer 
bem”.  

 
2. Ele é Deus de misericórdia – em segundo lugar, vejamos o que Deus diz no verso 16a: 

“Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente; ...”. Essa declaração 
expressa a misericórdia de Deus. Em outras palavras Deus está dizendo que a disciplina não 
será para sempre, pois Ele mesmo limita o tempo da sua indignação. Em Lamentações 3:22, 
Jeremias diz que “as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as 
suas misericórdias não têm fim; renovam-se cada manhã”. Entendemos que Deus consegue se 
identificar com as nossas fraquezas e estende a sua destra em nosso favor. Se Ele não fosse 
misericordioso ninguém poderia subsistir, mas a sua misericórdia falou mais alto e nos fez 
voltar ao centro da sua vontade. 

 
3. Ele conhece a nossa estrutura – outro aspecto a ser considerado, nós encontramos na 

segunda parte do verso 16. Veja o que Deus diz: “porque do contrário o espírito definharia 
diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei”. Essa declaração mostra que Deus conhece 
muito bem a nossa estrutura. Ele sabe até onde podemos suportar, por isso exerce 
misericórdia pois sabe que o espírito do homem definharia diante dele. Por isso, devemos 
sempre nos lembrar que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, e tudo o que Ele nos 
impõe, ainda que não pareça, é para o nosso bem. Por conhecer a nossa estrutura, Deus nos 
dará o que precisamos, e nem sempre o que precisamos é aquilo que queremos. 

 
4. Ele sara as feridas – em quarto lugar, nos versos 18 e 19 temos a promessa de cura feita 

por Deus. Ele não quer que morramos na enfermidade, ainda que a ferida seja feita por Ele 
para nos disciplinar, o seu objetivo não é nos destruir, mas nos fazer obedientes à sua vontade. 
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Vemos isso em Jó 5:17, 18: “Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina; não 
desprezes pois a disciplina do Todo-Poderoso. Porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata; Ele 
fere e as suas mãos curam”. Ainda que soframos com a ação de Deus, sabemos que a mesma 
mão que feriu é a mão que será usada para curar.  

 
5. Ele não resiste ao quebrantado – em último lugar, consideremos a declaração de Deus 

no verso 15: “Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome 
de Santo: Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de 
espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos”.  Entendemos 
pela Palavra do Senhor que Ele não resiste ao quebrantado. Aquele que reconhece os seus 
pecados e erros e se volta para Deus em busca da sua misericórdia, certamente, encontrará o 
seu favor. 

 
O rei Davi conhecia o coração misericordioso de Deus e deixou registrado nas Escrituras o 
resultado das suas experiências com o Senhor. No Salmo 34:18 ele diz: “Perto está o Senhor 
dos que têm o coração quebrantado ...”. E no Salmo 51:17 ele decreta: “Sacrifícios agradáveis a 
Deus são espírito quebrantado; coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus”. 
Portanto, devemos compreender que o quebrantamento atrai a atenção de Deus. Os 
quebrantados serão tratados e curados pelo Senhor, e receberão as bênçãos que Ele preparou. 


