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RESUMO 
 
 
 

Essa dissertação analisa a perícope de Isaías 60:1-22 e propõe uma interpretação 
para significado e evento em torno da expressão a “casa de minha glória” (Isaías 60:7). 
A pesquisa se dedica a verificação de elementos internos da perícope quanto a sua 
forma literária, conceituação de termos chaves, estrutura da perícope, contexto 
histórico e sua mensagem, para ver se há indicadores de tempo no texto bíblico. Têm-
se como finalidade verificar se a profecia relacionada à expressão “casa de minha 
glória” já se cumpriu ou ainda irá se cumprir em um futuro escatológico. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This dissertation analyzes the pericope of Isaiah 60:1-22, and proposes an 
interpretation of meaning and event around the expression the "house of my glory" 
(Isaiah 60: 7). The research is dedicated to check internal elements of the pericope as 
in its literary form, conceptualization of key terms, the pericope structure, historical 
background and its message, to see if there are indicators of time in the biblical text. 
This is done in order to verify if the prophecy related to the phrase "house of my glory" 
is fulfilled or will be fulfilled in an eschatological future. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O livro de Isaías atualmente é visto como “um arranjo ‘trilógico’, fato que 

praticamente não tem sido disputado desde que essa foi apresentada por Rückert em 

sua obra ‘Tradução e Exposição de Profetas Hebreus (1831)” (KEIL; DELITZSCH, 

1996a, p. 36, tradução livre). Isto é, o livro é dividido em três partes logicamente 

arranjadas considerando seus pontos em comum, cada uma contendo três endereços 

e uma espécie de refrão no final. A terceira seção, isto é, os capítulos 40-66, focam 

na “restauração” (MARTIN, 1985, p. 1032)1 ou “consolação” (LANGE et al., 2008a, p. 

3, tradução nossa) da “Casa de Minha Glória” ou “Cidade do Senhor” (Isaías 60: 7 e 

14). 

Nesses capítulos, 40-66, cujos temas são de restauração ou consolação, Isaías 

parece fazer uma mescla de tempo. Aparentemente, o profeta está “como que olhando 

do alto a uma paisagem, aonde os montes parecem próximos um do outro, mas na 

verdade eles estão realmente bem separados, de modo que, em eventos preditos, a 

ordem, a sucessão, e agrupamento são apresentados, mas os intervalos de tempo 

são ignorados” (JAMIESON; FAUSSET; BROWN, 1997, p. 428–429). 

 No capítulo 60 “particularmente, (...) a futura glória de Sião é descrita em um 

retrato comovente da cidade de Deus” (CHILDS, 2001, p. 494). Esta é a “Cidade do 

Senhor, a Sião do Santo Israel” (Isaías 60:14). As ofertas e serviços dos povos 

prestados a ela parecem ser reais e prováveis, como por exemplo, quando é dito que 

“todos virão de Sabá; trarão ouro e incenso” (Isaías 60:6). Contudo nas descrições da 

“Cidade do Senhor” há uma mescla do real com surreal ou sobrenatural, como pode 

ser notado no verso 20: “Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque 

o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão.” A luz de Deus, 

aparentemente de maneira sobrenatural, supera a luz solar e lunar, contudo de 

maneira real essa luz “irá substituir o sol e a lua” (SMITH, 2009, p. 626, tradução 

nossa) quanto a suas funções de iluminadores.  

 O livro de Isaías contém “uma infinidade de tipos literários individuais, muitas 

vezes tecidos em conjunto de uma forma altamente artística e retoricamente eficaz” 

(CHISHOLM, 1998, p. 262, tradução nossa). O capítulo 60 não é uma exceção quando 

em suas descrições apresentam uma híbrida linguagem do real com o surreal. As 

                                                             
1 As citações do autor MARTIN, 1985, foram traduzidas pelo autor dessa monografia. 
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conjugações dos verbos em suas traduções são mescladas entre presente e futuro. 

Como exemplo, é dito que hoje a “glória do senhor nasce sobre ti” (Isaías 60:1), mas 

no último verso, 22, diz que “eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. ” 

 Para um estudo de Isaías 60 há vários versos que poderiam servir como pilares, 

ou centros para referência, uma vez que alguns deles possuem a mesma ideia e 

elementos, com é o caso do verso 7, 13 e 14. Mas pelo interesse do pesquisador e 

possíveis implicações diretas do texto, o verso 7 foi escolhido. Assim que todos esses 

estudos serão combinados para entender o texto profético do verso 7 do livro de 

Isaías: “Todas as ovelhas de Quedar se reunião junto de ti; servir-te-ão os carneiros 

de Nebaiote; para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a 

casa de minha glória. ” 

Outra razão para escolha do verso 7 para estudo é que ele, apesar de se 

encontrar dentro de um capítulo com uma peculiar mescla de formas de linguagem e 

tempos, em um único verso condensa pelo menos três elementos concretos e 

tangíveis que facilitam um estudo. Estes são: 1. O povo que realiza os serviços 

prestados; 2. Serviços prestados; 3. Lugar de realização dos serviços. O lugar onde 

os serviços são prestados está assinalado no título desta pesquisa: “a casa de minha 

glória”. Assinalar adequadamente esse lugar contribui muito para a resposta da 

problemática dessa pesquisa.  

Os três pontos indicados no parágrafo anterior, unidos com os indicadores de 

tempo buscados, unem-se para formar o principal objeto de pesquisa desse trabalho.  

 

1.1 Revisão Literária 

 

Há várias interpretações para a natureza e tempo da restauração da “casa de 

minha glória” (Isaías 60:7). Isso resulta também das diferentes interpretações para 

natureza e tempo da restauração da “Cidade do Senhor, a Sião de Santo Israel” 

(Isaías 60:14).  A seguir serão apresentadas algumas dessas diferentes visões. 

A interpretação mais aceita pelo maior número de autores assinala a “casa da 

minha glória” ou “Cidade do Senhor” como sendo a igreja cristã. Entre os autores que 

compartilham dessa interpretação estão Matthew Henry (1994, p. 1200), J. M. 

Freeman & H. J. Chadwick (1998, p. 366), M. Poole (1853, p. 471) e J. P. Lange, P. 

Schaff, C. W. E. Nägelsbach,  S. T. Lowrie & D. Moore (LANGE et al., 2008, p. 651). 

Em resumo, a visão compartilhada pelos autores citados seria que é “natural 
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relacionar Sião e Jerusalém como  a igreja de Deus” (LANGE et al., 2008b, p. 651, 

tradução nossa). Ou ainda estes expressam suas interpretações ao dizer que “o lugar 

do meu santuário; o templo, em que havia sido o santuário” agora é “um tipo de igreja” 

(POOLE, 1853, p. 471, tradução nossa). 

No caso de J. A. Martin (1985, p. 1115) e W. W. Wiersbe (1996, p. 155), eles 

colocam toda a explicação do capítulo 60 como tratando com o Milênio de Israel, onde 

as coisas relacionada a “Casa de Minha Glória”, de acordo com os autores, ocorrerão 

“no Milênio” e terão conotações de uma cidade de Jerusalém literais. Neste cenário 

os presentes das nações em parte serão usados “como oferendas (60: 7; cf. 56: 6-7) 

e alguns vão ser usados para adornar o templo (cf. 60:13), isso sem dúvida, sendo o 

templo milenar (Ez 40-43)” (MARTIN, 1985, p. 1115). O aspecto literal de Jerusalém 

é notado como por exemplo, na seguinte declaração: “Isaías descreve a capital da 

nação judaica restaurada, e Jesus Cristo deve sentar-se no trono de Davi e julgar com 

retidão. O “remanescente” judaico vai aumentar e encher a terra (Is 60:22; 51:. 2; 54: 

3)” (WIERSBE, 1996, p. 155, tradução nossa). 

Outros autores como W. A. Elwell (1995, Is 60:15–19), J. L. Dybdahl (Ed.) ( 

2010, p. 933) e G. D. Fee & Hubbard (2011, p. 399) colocam a “Cidade do Senhor”, 

portanto a “Casa de minha Glória”, em paralelo com a Nova Jerusalém de Apocalipse 

21. A glória da Nova Jerusalém é a experiência da presença de Deus (60: 19-22; cf. 

Ap 21:23; 22: 5) (ELWELL, 1995, Is 60:15–19). Estes ainda, ao comentar sobre o sol 

que nunca se poe (Isaías 60:19) dizem que “esta é uma parte da imagem de uma nova 

Jerusalém em Apocalipse 21:23” (DYBDAHL, 2010, p. 933, tradução nossa). 

R. B. Chisholm (1998, p. 288) e D. S. Dockery, T. C. Butler, C. L. Church, L. L. 

Scott, M. A. Ellis Smith, J. E. White, & Holman Bible Publishers (1992, p. 406) se 

preocupam em descrever a natureza da “Cidade do Senhor” apenas com uma nova 

era de Jerusalém. Estes se limitam a comentários generalizados, sem entrar em 

detalhes quanto à natureza e tempo de início dessa nova era. Os comentários 

generalizados são como, por exemplo: “o retorno glorioso do Senhor iniciaria uma 

iluminada nova era para Jerusalém. A população exilada da cidade retornaria e 

nações trariam suas riquezas como tributo para o Senhor. Sinais das bênçãos 

renovadas do Senhor estariam por toda parte” (CHISHOLM, 1998, p. 288, tradução 

nossa). De forma que “retorno glorioso do Senhor começaria uma nova era brilhante 

para Jerusalém (60: 1-22)” (DOCKERY et al., 1992, p. 406, tradução nossa). 
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Ainda com outra linha de interpretação que se encontra J. D. W. Watts (2005, 

p. 866) que coloca a descrição da “Cidade do Senhor” na época do domínio persa 

quando “o imperador persa descreve o novo status de Jerusalém, como determinado 

por seus decretos e os representantes Ele enviou” (WATTS, 2005, p. 866, tradução 

nossa). Interpretação esta, que leva a uma Jerusalém literal, da época do segundo 

templo, aonde este “novo templo” (cf. 2: 2-3 e 66: 18-23) תאמנה צד על, “apoiado em 

um quadril”, aumenta a metáfora de judeus que retornaram como filhos de Sião com 

o incentivo e apoio do funcionalismos persas do comando imperial” (WATTS, 2005, p. 

865, tradução nossa). 

Finalmente, a natureza da “Cidade do Senhor” é também apresentada por G. 

Smith (2009, p. 624) e Childs, B. S. (2001, p. 500), como sendo uma união entre o 

Antigo Israel e o Israel Remanescente escatológico:  

A nova Jerusalém não é uma cidade terrena reconstruída, mas a 
entrada do reino divino de Deus, a criação de um novo céu e da terra. 
No entanto, a promessa ainda está vinculado aos fiéis de Israel, para 
a prole obediente que aguardam as bênçãos prometidas de Deus (61: 
9) (CHILDS, 2001, p. 500, tradução nossa).  
 

Assim, segundo os autores, o físico se conecta com o espiritual, “a realidade 

de uma nova era espiritual, naturalmente incluem a transformação do ambiente 

material, porque os dois são tão naturalmente interligados em teologia bíblica” 

(SMITH, 2009, p. 624, tradução nossa). 

Essa revisão literária indicou que há várias diferentes possibilidades de 

interpretações para a “Cidade do Senhor”, ou seja, “a casa de minha glória”.  

 
Significativamente, a linguagem referencial para o templo permanece 
indefinida e ajuda pouco no estabelecimento de uma cronologia exata 
dos oráculos, como é evidente no desacordo persistente entre os 
comentaristas sobre o papel deles como indicadores da datação 
(CHILDS, 2001, p. 496–497, tradução nossa). 

 
Essa falta de acordo e divergência de interpretações de forma geral parece não 

serem conectáveis. Além de que essas interpretações não trabalham os vários 

aspectos concretos propostos para análise neste trabalho, tão pouco é feito uma 

análise pelo método histórico-gramatical de interpretação, que é a perspectiva 

proposta pelo pesquisador desse trabalho.   

 

1.2 Problemática 
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A expressão “a casa de minha glória” aparece em Isaías 60:7, e no decorrer de 

todo o capítulo é apresentado a descrição da mesma e eventos que ocorrem ao redor 

dela, uma vez que essa está correlacionada com a “Cidade do Senhor” (Isaias 60:14). 

Estes versos mencionam a profecia de que certos povos trarão suas ofertas a “casa 

de minha glória”. Essa profecia já foi cumprida? Ou ela ainda por se cumprir? Ou seja, 

Isaías 60:7 contém alguma contribuição para a escatologia?  

A resposta a essa problemática tem que ver com a forma de interpretação do 

tema principal do capítulo que é a “Cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel” 

(Isaías 60:14). Quais as características dessa cidade? Existe no capítulo alguma 

indicação temporal na qual podemos ter parâmetros para análise? O que a forma 

literária e estrutural da perícope tem para contribuir na resolução dessa problemática? 

O que mais pode-se saber sobre a profecia de Isaías 60:7 segundo o contexto bíblico 

geral?  

   

1.3 Hipóteses 

 

A primeira hipótese é que o cenário descrito por Isaías, no capítulo 60, é um 

cenário hibrido entre o real e surreal, entre o presente e o futuro, entre o material e o 

espiritual. Cenários estes que possibilitariam e se refeririam a realidades 

escatológicas do reino de Deus e ao estabelecimento de uma nova Jerusalém, que 

será a casa da glória de Deus, Cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel (Isaías 

60:7-14), nos últimos dias dessa terra.   

A segunda hipótese é que Isaías 60:7 apresenta uma profecia diretamente 

relacionada os filhos de Abraão e que, apesar de ter seu cumprimento parcial na 

primeira vinda do Messias com o início estabelecimento do Reino do Messias através 

igreja, teria seu comprimento literal e completo no segundo advento do Messias, após 

o milênio (Apocalipse 21).    

 

1.4 Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar exegeticamente a perícope de Isaías 

60 no que se diz ao tempo e evento da profecia da vinda dos povos à “casa de minha 

glória” (Isaías 60:7). 
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Como objetivos específicos, pretende-se fazer análise literária, que inclui uma 

conceituação das palavras “casa” e “glória” para entendimento da expressão a “casa 

de minha glória”. Análise esta que respeitará seu contexto imediato no texto e seus 

significados etimológicos.  

Ainda como parte dos objetivos específicos, este trabalho irá procurar fazer 

uma análise teológica dos eventos da profecia de Isaías 60:7 em seu contexto 

imediato e bíblico geral. Por fim, após analisar indicadores temporais da “Cidade do 

Senhor”, será feita uma análise das possibilidades temporais do comprimento da 

profecia.  

 

1.5 Justificativas 

 

Em dias de falta da esperança, inclusive na igreja em seus esforços 

missiológicos em diversas áreas do mundo com seus mais diversos desafios, é 

possível que versos proféticos clássicos do cumprimento da pregação do evangelho 

a todo mundo, como Mateus 24, pela repetição pode perder o impacto para alguns. 

Explorar textos “menos clássicos” pode trazer um novo impacto na vida teológica e 

missiológica.  

Capítulos como o de Isaías 60, por sua pluralidade de interpretações, e outros 

motivos, parece não trazer sua contribuição teológica como deveria. Assim que, uma 

das justificativas para estudar o texto proposto é de ampliar as bases teológicas pra o 

comprimento da missão da igreja cristã.  

O estudo também se justifica porque este propõe analisar e esclarecer 

teologicamente um texto de difícil compreensão, cooperando assim também com a 

área de hermenêutica bíblica. De forma que a exegese aqui feita poderá lançar bases 

para posteriores estudos e, como já mencionado, também servirá de base teológica 

para possíveis iniciativas da missiologia aplicada.  

 

1.6 Metodologia 

 

A pesquisa atual é uma pesquisa bibliográfica que tem como método de 

interpretação orientador o método histórico-gramatical. Neste trabalho, quando 

apresenta referência bíblicas, é usada a versão Almeida Revista e Atualizada segunda 

edição da Bíblia Sagrada publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil no ano de 1993 
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e reimpressa em 1999. O texto hebraico bíblico que serve de base nas análises 

morfológicas de palavras chaves é o The Lexham Hebrew Bible (2012). 

 

2 ANÁLISE LITERÁRIA 

 

2.1 Autoria e data 

 

O livro bíblico em estudo leva o nome de seu autor, isto é o profeta Isaías. Ele 

era filho de Amoz e “descendente da linhagem real” (DORNELES, 2013, p. 71; 

GAEBELEIN, 2000, p. 4). “A tradição rabínica afirma que Amoz, pai de Isaías era 

irmão do rei Amasias” (RIDDERBOS, 1985, p. 9, tradução nossa). Isaías profetizou 

durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias (1.1). “O nome Isaías significa 

‘o Senhor deu salvação’” (RIDDERBOS, 1985, p. 9, tradução nossa). O profeta foi 

contemporâneo de Amós, Oséias e Miquéias “sendo convocado para o ministério em 

740 a.C., ano em que morreu o rei Uzias” (RIDDERBOS, 1985, p. 11, tradução nossa). 

 Isaías teria nascido por volta de 760 e vivido pelo menos até 681 a.C. Ele era 

de família nobre de Judá, casado e tinha no mínimo dois filhos: Sear-Jasube (Is 7.3) 

e Maer-Shalal-Hash-Baz (Is 8:3). É provável que ele tenha passado a maior parte de 

sua vida em Jerusalém, exercendo maior influência no reinado de Ezequias (37:1-20). 

A Isaías também é atribuído a composição da história do reinado de Uzias (2 Cr 26-

22???).  

Segundo uma tradição registrada no apócrifo “a ascensão de Isaías”, o 

propheta sofreu o martírio pelo rei Manassés (WATTS, 1985, p. 25 introducion???), e 

a tradição rabínica, ainda que sem comprovação, apresenta a possibilidade de morte 

pela espada ou de ele tenha sido serrado em dois ” (RIDDERBOS, 1985, p. 10, 

tradução nossa), o que estaria em concordância com os heróis descritos em Hebreus 

11:37 de que alguns foram “serrados ao meio”. 

Ainda sobre a autoria do livro, “por cerca de 25 séculos não se questionou a 

autoria do livro de Isaías. Contudo, durante o século 19, alemães eruditos da Alta 

Crítica começaram a questionar sua unidade original” (DORNELES, 2013, p. 71). A 

partir do capítulo 40 há uma evidente mudança no estilo literário, descrição histórica 

e mensagem, o que tem levado alguns estudiosos a insistirem na existência de pelo 

menos dois autores diferentes para o livro, separados por no mínimo 150 anos. Essa 

teoria leva como fato “que essas profecias [descritas no livro de Isaías] pressupõem o 
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domínio babilônico e o exílio. Eles presumem que a profecia procede da situação real 

na época de sua ocorrência, não como predição de um período futuro” ” 

(RIDDERBOS, 1985, p. 18, tradução nossa). 

A dificuldade que alguns acadêmicos têm de crer no sobrenatural e na previsão 

profética os levam normalmente a fazerem referência a um "deutero-Isaías" (Isaías II) 

hipotético e, muitas vezes, até um terceiro autor dos capítulos 40 a 66, isto é, “trito-

isaías” (Isaías III), como sendo alguém que viveu entre os judeus repatriados da época 

de Esdras e Neemias (RIDDERBOS, 1985, p. 26, tradução nossa). 

Mas apesar de muitos estudiosos atuais duvidarem que Isaías tenha sido o 

autor de todo o livro que leva seu nome, somente o nome de Isaías está vinculado à 

obra, além de que “durante séculos, tanto judeus como cristãos têm atribuído a autoria 

dos capítulos 40-66 a Isaías” (RIDDERBOS, 1985, p. 30, tradução nossa). Outro forte 

argumento a favor da unidade do livro de Isaías é “a expressão ‘o Santo de Israel’ 

como título de Deus. Essa expressão ocorre 25 vezes” (DORNELES, 2013, p. 71), 

sendo que ocorre 12 vezes nos capítulos de 1 a 39 e 14 vezes nos capítulos 40 a 66, 

e aparece apenas 6 vezes em outros livros no Antigo Testamento. Existem outros 

paralelos verbais notáveis entre os capítulos 1 a 39 e os capítulos de 40 a 66. De 

forma que o “conteúdo dessa última sessão de Isaías tem em si a marca registrada 

da sua origem sobrenatural, com inusitada clareza, em sua própria face” 

(RIDDERBOS, 1985, p. 33, tradução nossa). 

 

2.2 Delimitação da perícope 

 

Como mencionado neste trabalho, poderia haver uma divisão trilógica do livro de 

Isaias, mas afim de buscar uma divisão da estrutura basicamente por blocos de 

mensagens, haveriam 2 grandes blocos 1-39 e 40-66. Nota-se que “a maioria das 

mensagens de julgamento aparecem nos capítulos 1-39. A maioria dos discursos 

salvação ocorrem nos capítulos 40-66. Ainda assim, é muito simplista dizer que o tema 

dos capítulos 1-39 é o julgamento e o dos capítulos 40-66 salvação” (CHISHOLM, 

1998, p. 262, tradução nossa). 

Esta divisão ficaria portanto: 

A. Mensagem de julgamento – capítulos 1-39 

B. Discursos de salvação – capítulos 40-66 
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A perícope a ser delimitada se encontra no bloco B. Este bloco poderia ser 

dividido da seguinte forma, de acordo com o respeitado American Biblical 

Commentary (SMITH, 2009, p. 79).  

I. O único verdadeiro Deus irá restaurar o Seu povo (40:1-55:13) 

      1. Prepare-se, pois Deus está chegando para pastorear seu povo (40:1-11) 

      2. O poder de Deus afasta o temor; ele trará justiça (40:12-42:13) 

      3. Deus vai entregar e perdoar os pecados dos seus servos cegos (42:14-

44:23) 

      4. Deus vai restaurar Jerusalém, mas oferece a salvação a todos (44:24-45:25) 

      5. Confie em Deus que humilha a Babilônia e oferece a salvação a todos (46:1-

48:22) 

      6. O Servo de Deus trará a salvação a Israel e as nações (49:1-13) 

      7. Deus não abandonou Sião (49:14-52:12) 

      8. A exaltação e alegria vem quando o pecado é tirado (52:13-55:13) 

II. O destino dos Servos de Deus (56:1-66:24) 

      1. O justo vai experimentar futura salvação de Deus (56:1-59:21) 

      2. Deus trará salvação, transformação de Sião, destruirá os iníquos (60:1-63:6) 

      3. Lamento e resposta: o destino dos servos e rebeldes (63:7-66:24) 

 

A perícope em análise se encontra como uma parte da divisão nomeada “Deus 

trará salvação, transformação de Sião, destruirá os iníquos” (60:1-63:6). Esses 

capítulos aparecem unidos pelas referências comuns de temas como: (a) da coligação 

de Israel e seus filhos em 60:4, 9; 62:10; (b) a glorificação de Deus em 60:16, 21; 61: 

3; (c) a glorificação de Sião em 60: 7, 13; 62: 2-3, 7; (d) a mudança de nome de 

Jerusalém em 60:14, 18; 61: 3b; 62: 4, 12; e (e) o julgamento dos ímpios no dia da 

sua vingança em 60:12 de Deus; 61: 2; 63: 4-6 (SMITH, 2009, p. 610, tradução nossa). 

 Na procura de uma divisão de perícopes organizadas por suas mensagens, 

estes oráculos podem ser organizados em quatro mensagens (SMITH, 2009, p. 610): 

 

1. A glória de Deus virá a Sião - 60:1-22 

2. O Ungido anuncia o favor de Deus - 61:1-11 

3. A transformação de Sião - 62:1-12 

4. A justiça divina trará ira sobre os ímpios - 63:1-6  
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Neste trabalho, opta-se por usar uma divisão com base nas diferenciações das 

mensagens de Isaías, de acordo com o American Biblical Commentary (SMITH, 2009, 

p. 79), pois este, em sua interpretação do texto e divisão da mensagem, parece 

respeitar as nuanças textuais, de forma que o texto dita a estrutura e divisões dos 

capítulos e perícopes, e não alguma outra referência ou linha orientadora. Dessa 

forma, a perícope de estudo é Isaías 60:1-22 “A glória de Deus virá a Sião”, como 

proposta pelo comentário.  

 

2.3 Estruturação da perícope 

 

A perícope com o título proposto: “A glória de Deus virá a Sião”, apresenta a 

seguinte mensagem: a primeira mensagem da salvação descrevendo a vinda gloriosa 

de Deus como uma luz para Sião (60: 1-3) que irá glorificar a Deus e a cidade de Sião, 

onde Ele irá morar. A vinda de Deus atrairá hebreus e gentios de todo o mundo. Eles 

virão com presentes de ouro, sacrifícios e louvor a Deus (60:4-9) (SMITH, 2009, p. 

610–611). 

Segundo Isaías entendemos que, embora em tempos passados a antiga 

Jerusalém foi julgada (60:10, 15, 18), no futuro todos os que se opõem a Deus 

perecerão (60:12), e todos aqueles que amam a Deus virão para a cidade sagrada do 

Senhor. Em seguida, hebreus e gentios experimentarão a presença de seu Salvador 

e Senhor (60:16) e a transformação de Sião. O profeta declara que esses serão dias 

no qual a luz de Deus será mais brilhante do que o sol (60:19), e todos lá serão justos 

e trarão glória a Deus (60:21) (SMITH, 2009, p. 610–611). 

 Após este resumo da perícope, esta portanto fica subdividida da seguinte forma 

(SMITH, 2009, p. 610–612, 619, 623): 

 

1. A glória de Deus irá atrair as nações para homenageá-lo – 60: 1-9 

1.1 Luz virá – 60:1-3 

1.1.1 Chama a surgir, brilhar – 1 

1.1.2 Luz remove escuridão – 2 

1.1.3 As pessoas virão para a luz – 3 

1.2 Nações virão – 60:4-9 

1.2.1 Nações devolvem suas pessoas – 4-5a 

1.2.2 Riqueza vem; pessoas louvam – 5b-9 
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2. Os tempos mudaram: os estrangeiros ajudarão a glorificar a Sião – 60:10-16 

2.1 Unidos vão construir, e não destruir a Cidade de Deus – 60:10-14 

2.1.1 Os estrangeiros entrarão e construirão – 10-11 

2.1.2 Alguns estrangeiros serão destruídos – 12 

2.1.3 A glorificação de Sião – 13-14 

2.2 A odiada será cuidada e conhecerá o Senhor – 60:15-16 

2.2.1 Rejeitado será exaltado -–15 

2.2.2 Ela conhecerá o seu Salvador – 16 

3. A transformação da nova cidade de Sião – 60:17-22 

3.1 Mudanças na aparência e comportamento – 17-18 

3.2 A luz de Deus, não do sol – 19-20 

3.3 O justo exibe a glória de Deus – 21-22 

 

A profecia aponta que com a chegada da luz divina à cidade, ela resplandecerá 

e removerá a escuridão e as nações verão essa luz (Isaías 60:1-3). Essas nações 

trazem suas riquezas e adoração (Isaías 60:4-9). A realidade dos estrangeiros 

mudará, alguns servirão a cidade enquanto outros serão destruídos (Isaías 10-16). A 

cidade que antes foi odiada será glorificada, haverá mudanças em sua aparência e na 

vida dos moradores. A presença de Deus será luz, e os justos exibiram a glória de 

Deus (Isaías 60:17-22). 

 

2.4 Formas literárias 

 

O livro de Isaías como um todo “contém uma infinidade de tipos literários 

individuais, muitas vezes tecidas em conjunto de uma forma altamente artístico e 

retoricamente eficaz” (CHISHOLM, 1998, p. 262, tradução nossa). Em seu 

multifacetado estilo de linguagem Isaias apresenta uma rica e complexa arte de escrita 

com é dito:  

Vemos nele um mestre da língua hebraica. Ele usa-a com um poder e 
facilidade como nenhum outro. Ele trouxe-a para o topo de seu 
desenvolvimento. Ele não só tem sempre a palavra certa no comando, 
mas também nunca usa muito uma palavra ou demasiado pouco. E 
com arte admirável, mas sem afetação, ele sabe como modular a 
palavra de acordo com o conteúdo do pensamento. Todas as formas 
de arte são retóricas em seu comando, e ele pode empregar todas as 
riquezas da língua. Algo real tem sido observada na forma como Isaías 
usa a linguagem (LANGE et al., 2008a, p. 7, tradução nossa). 
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 Entre as formas mais comuns são: “o discurso julgamento (onde o profeta 

acusa a nação de irregularidade e anuncia a sua desgraça vindo), a exortação ao 

arrependimento, o anúncio da salvação (que promete a intervenção de Deus para Seu 

povo sofredor), e o oráculo salvação (em que o Senhor incentiva seu povo a não 

temer)” (CHISHOLM, 1998, p. 262, tradução nossa). 

  O livro também contém “mensagens proféticas, na maior parte em forma 

poética, caracterizadas pelo paralelismo de pensamento e imagens vívidas e material 

biográfico sobre Isaías” (CHISHOLM, 1998, p. 262, tradução nossa). Especialmente 

na seção a qual o capítulo 60 está localizado (capítulos 40-66), é notável que “estes 

capítulos formam um separado e bem arranjado total por si mesmos”, como “em outras 

coleções de profecias de Isaías, então aqui nós observamos um número fundamental 

[de profecias]” (CHISHOLM, 1998, p. 262, tradução nossa). 

 As profecias em sua linguagem dessa mesma seção de capítulos 40-66, “não 

é tanto dirigida a seus contemporâneos, como para as pessoas do futuro do Senhor, 

o remanescente eleito, purificada pelos julgamentos anteriores” (JAMIESON; 

FAUSSET; BROWN, 1997, p. 429, tradução nossa). Assim que dentro dessa forma 

literária profética “destes vinte e sete capítulos é o momento de salvação, e que na 

verdade todo o período que começa com a libertação do exílio e se estendendo até o 

fim do mundo atual, para o surgimento de um novo céu e uma nova terra” (LANGE et 

al., 2008a, p. 10, tradução nossa). 

 

2.5 Definições de palavras 

 

 Dentro do principal objeto de estudo se encontra a expressão “casa de minha 

glória” (Isaías 60:7). Seguindo o método histórico-gramatical, os dois termos que se 

destacam para a análise são “casa” e “glória”. Apesar desses serem termos de amplo 

e aparentemente simples significados, saber seu conceito bíblico no contexto imediato 

e geral pode trazer contribuições para entender melhor o objeto em análise e dar-lhes 

uma interpretação adequada.  

 

2.5.1  Conceito de “casa”  
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 Em Isaías 60:7 a palavra traduzida do hebraico para o português como casa, 

no original é ב ַּ֫  Essa palavra pode ter vários .(Lexham Hebrew Bible, 2012) ִתי

significados:  

Uma casa: armory* (1), por baixo (1), Beth-Asbéia* (1), Bete-Togarma* 
(2), entre* (2), caixas (1), edifícios (2), filha (1 ), dungeon* (2), 
enfrentou para dentro (1), família (2), família* (1), guarda* (1), hall (1), 
cortinas (1), harem* (5), os titulares (7 ), em casa (33), nascido em 
casa* (2), casas (2), casa (1534), casa e as casas (2), de uso 
doméstico (125), da casa era no interior (1), famílias (73), casas (101), 
casas enquanto a casa (1), interior (2), no interior* (13), para o interior 
(5), para dentro* (1), a cadeia* (6), carcereiro* (3), grande o suficiente 
para segurar (1 ), o palácio (22), o palácio e as casas (1), perfume* 
(1), local (2), lugares (1), prisão* (15), residência (1), quarto (6), 
quartos (1 ), santuário* (1), templo (36), templo para a casa (1), 
templos (2), o túmulo (1), tesouraria* (1), voltadas para dentro (1), web 
(1), onde (1), no interior (3) (THOMAS, 1998, tradução nossa). 

 

Apesar das várias possíveis traduções, essas podem ser classificadas em 

basicamente 6 grandes grupos de significados. O primeiro destes significados tem que 

ver com o significado de templo, especialmente entendida como a residência no local 

de uma divindade. Como por exemplo, em Ezequiel 40:25 (BROWN; DRIVER; 

BRIGGS, 1977, p. 108), é dada a seguinte orientação: “Esta câmara que olha para o 

sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo”. Essas palavras são ditas no 

contexto de “um grande e belo templo, emoldurado em detalhe no conselho de Deus, 

que deveria ser criado em Jerusalém” (BROOKS, 2009, tradução nossa). No caso a 

palavra ת  ַּ֫  aqui é traduzida por templo. O verso 45 é uma continuação da – ִתי

explicação iniciada no verso anterior (vs. 44) na “qual os dois intervalos de células 

foram destinados em relação às pessoas que prestam serviço” no templo (LANGE et 

al., 2008c, p. 392–393, tradução nossa).  

Em seguida outro conceito por traz da palavra ת  ַּ֫  se encontra no significado ִתי

literal de uma casa (LANGE et al., 2008b, p. 392–393), ou seja, local que serve como 

os alojamentos para uma ou mais famílias. Como pode ser visualizado em 

Deuteronômio 8:12 e 14: “Para não suceder que, depois de haveres comido e 

estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, [...] se eleve 

o teu coração, e te esqueça do Senhor, teu Deus”. Moisés aqui faz advertência ao 

povo para que não se esqueçam do Senhor, por saber que “a própria bênção e 

abundância de terra [incluso as bonitas casas], no entanto, tendem a levar os seus 
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habitantes a um sentimento de complacência e a auto-suficiência” (MERRILL, 1994, 

p. 187, tradução nossa).  

Outro possível significado para ת  ַּ֫  tem que ver com uma unidade social de ִתי

convivência normalmente constituído por familiares, funcionários, e alguns da família 

e afins; compreendido pela construção física em que uma família normalmente reside, 

significado esse que se aplica a Gênesis 7:1: “Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, 

tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio 

desta geração” (MCLAURIN, 2014, tradução nossa). Nessa passagem, naturalmente 

como resultado da ordem que em que a palavra está traduzida como “tua casa” foi 

que “Noé e sua família obedeceu a ordem de Deus e entrou na arca, e Deus fechou a 

porta e fez pelo seguro (Gn 7:16)” (WIERSBE, 1998, p. 98–99, tradução nossa).  

O quarto grande grupo de significados mais comuns tem que ver com a ideia 

de clã, aonde todas as pessoas de uma nação, tribo, clã, ou outro grupo, ou seja 

geralmente referido-se a uma coletividade. Isto pode ser notado em Juízes 4:17: 

“Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Héber, queneu; portanto 

havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Héber, queneu” (SWANSON, 1997, 

tradução nossa). Essa é apenas uma introdução para o episódio no qual Jael, 

assassina o rei de Canaã (Juízes 4:22), e o termo casa apenas é um indicação do clã 

de Héber, para onde ele correu, em que aparentemente antes “tiveram relações 

amistosas (Salom, "paz") com Jabim, rei de Hazor” (LINDSEY, 1985, p. 389, tradução 

nossa).  

 Como quinto significado de ת  ַּ֫  está o de palácio, isto é, uma residência grande ִתי

e imponente afiliada a autoridades governamentais ou de direitos autorais. Termo que 

é usado em 1 Reis  9:1 e 2: “Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar 

a Casa do SENHOR, e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, 

o Senhor tornou a aparecer-lhe” (GESENIUS; TREGELLES, 2003, p. 116, tradução 

nossa), e o versos seguintes falam da aliança do Senhor com Salomão, que havia se 

preocupado em construir o templo e a casa do rei, no caso o palácio.  

O último grupo a ser aqui considerado é um grande grupo misto dos significados 

restantes. Estes são pequenas variantes ou desdobramento dos 5 grandes grupos de 

significados anteriormente mencionados. Sendo que esses podem ser: tribo, 

ancestral, quarto, modo de vida, prisão, suporte e outros (HOLLADAY; KÖHLER, 

2000, p. 39; STRONG, 2009, p. 20). 
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Com exceção da definição de תִתיב  ַּ֫ como unidade social, seja ela família ou clã, 

os demais significados têm que ver com um lugar físico aonde pessoas, animais, 

objetos, autoridades e até mesmo a divindade fazem sua habitação. No caso de Isaías 

60:7 o mesmo acontece, parece haver um senso de que se trata de um lugar onde a 

divindade habita. Aqui, o termo “casa de minha glória” é antecedido pelo termo do 

altar, figura de santuário ordenado por Deus (Êxodo 38:1), aonde os “estrangeiros 

iriam adorar a Yahweh e oferecer sacrifícios a Ele” (BARRY et al., 2012, Is 60:7, 

tradução nossa). 

O verso de 7 de Isaías 60, o qual apresenta esta expressão “casa de minha 

glória”, em sua estrutura textual, apresenta um paralelo com o verso 13: “A glória do 

Líbano virá a ti, o cipreste, olmeiro e o buxo, conjuntamente, para adornarem o lugar 

do meu santuário; e farei glorioso o lugar dos meu pés”. O altar mencionado no verso 

7 se relaciona, portanto, com o santuário. E a expressão ‘casa de minha glória’ está 

desta forma em paralelo com a expressão “lugar de meus pés”, a qual indica que não 

há mais arca (Je 3:16), mas sim o lugar do trono de Deus, o lugar das plantas dos 

seus pés, onde Ele habitará no meio dos filhos de Israel para sempre no novo templo 

(Ez 43: 7) (JAMIESON; FAUSSET; BROWN, 1997, p. 498). 

Apesar das expressões a “casa de minha glória” e “lugar dos meus pés” 

aparecerem no texto bíblico, a localização destes apenas ganha um nome formal no 

verso 14: “chamar-te-ão Cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel”, nome que 

ironicamente é dado por aqueles que antes a haviam oprimido, e Isaías apresenta 

“imagens dessas nações transformadas que outrora oprimidos e desprezados povo 

de Deus como viajando para a cidade de Sião de joelhos, inclinando-se (cf. Sl 72: 9, 

11) para homenagear Sião, a Cidade do Senhor” (SMITH, 2009, p. 621, tradução 

nossa). 

Os pronomes possessivos, em diversas instâncias usados em conexão com a 

expressão “Cidade do Senhor”, como por exemplo “a tua luz” (Isaías 60:1), “os teus 

muros” (Isaías 60:10) e “virá a ti”, conectam esta expressão à da “casa de minha 

glória”. Pois esta mesma expressão se conecta aos mesmos pronomes, como por 

exemplo “servir-te-ão” (Isaías 60:7 e 14). Dessa forma, apesar dos diferentes 

enfoques das expressões usadas por Isaías, ‘a casa de minha glória’ poderia ser nada 

mais do que a Cidade do Senhor em aspectos amplos se consideramos que na Cidade 

do Senhor não haverá templo físico (LANGE et al., 2008a, p. 651). Porém, se 
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considerar outra opção, a da ‘a casa de minha glória’ como templo físico que se 

localiza na Cidade do Senhor, seja como for, as duas também estão correlacionadas.  

Com esta existente correlação entre os termos Cidade do Senhor e a casa de 

minha glória, essa expressão se torna um assunto pilar em toda a perícope, bem como 

outras expressões que tratam da Cidade do Senhor. A distinção da expressão ‘casa 

da minha glória’ apenas tem que ver com o foco na glória, assunto esse que também 

é o foco da seção a seguinte. 

 

2.5.2  Conceito de “glória” 

 

Glória é outra palavra-chave no estudo da expressão “Casa de Minha Glória” 

em Isaías 60:7. A palavra glória, no original é ְפָאָרה  :que pode significar: “glória תִּ

adornos (1), bonito (8), beleza (7), vangloriar-se (1), glorioso (7), a glória (17), a honra 

(2), jóias* (1), a pompa (1), orgulho (1), esplendor (1)” (THOMAS, 1998). Ou ainda: 

“(1) ornamento, decoração, beleza (Êxodo 28:3); (2) glória, esplendor (Isaías 3:18); 

bêt tif'artî minha casa esplêndida (Isaías 60:7 = Templo); (3) glória, distinção, honra, 

respeito (Judas 4: 9); (4). Orgulho, arrogância (Isaías 10:13)” (HOLLADAY; KÖHLER, 

2000, p. 393, tradução nossa). 

O conceito por traz da palavra “glória” pode ser verificado após análise dos 4 

grandes grupos de significados e um rápido estudo de seu contexto. O primeiro 

significado ontológico é: esplendor, qualidade de ser magnífico ou esplêndido. Um 

exemplo seria Êxodo 28:2: “Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e 

ornamento” (GESENIUS; TREGELLES, 2003, p. 871, tradução nossa). Aqui, no caso, 

a descrição de esplendor (glória) e ornamento funciona como orientação da 

vestimenta do sumo-sacerdote que são dadas de forma “geral para o leitor / ouvinte 

sobre a qual detalhes específicos iria seguir” (STUART, 2006, p. 605, tradução nossa). 

Outro grupo de significados que se pode dar é o estado de honra, ou seja, o 

estado de ser altamente respeitado ou reverenciado. Como é o caso de Deuteronômio 

26:19: “Para, assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que 

fez e para que sejas povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito” (SWANSON, 

1997, tradução nossa). Aqui, o termo tem que ver com o estado de reverencia e 

respeito que seria dado ao povo de Israel; “se o povo obedecer aos seus 
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mandamentos, Israel será a nação mais poderosa do planeta. Esta promessa é 

repetida em 28: 1” (BRATCHER; HATTON, 2000, p. 430, tradução nossa). 

Como terceiro possível significado para ְפָאָרה  o grupo de versos teria sua תִּ

tradução como enfeites, ou seja, vestuário e acessórios elaborado ou vistoso. Em 

Isaías 3:18, um exemplo disso: “Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos 

tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua” (SWANSON, 1997). 

A palavra “enfeites” está no contexto do julgamento das filhas de Sião, quando “Deus 

irá reduzi-las a tal pobreza e sofrimento que elas não devem ter roupas suficientes 

para cobrir sua nudez, mas a sua indisposição deve ser exposta através de seus 

trapos” (HENRY, 1994, p. 1084, tradução nossa). 

 Por fim, outro significado da palavra ְפָאָרה  para estudo do conceito de ,תִּ

glória, encontra-se em apenas duas ocorrências, Isaías 10:12 e 20:4. Alí aparece a 

ideia de orgulho, ou seja, um sentimento de autoestima e valor pessoal, por exemplo 

Isaías 10:12: “por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra 

no mente de Sião e em Jerusalém, então, castigará as arrogâncias do coração do Rei 

da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos”. Essas palavras são ditas na profecia 

contra o orgulho do Rei e nação síria. Orgulho/glória esta que seria desmanchada, 

devido a “blasfêmia impudente” (POOLE, 1853, p. 350, tradução nossa).  

Objetivando conceituar a definição de glória descrita em Isaías 60 foi verificado 

em diferentes autores o termo glória e os termos relacionados como: gloriosa ou 

glorificado, que também foram considerados. Assim que os versos no capítulo 60 de 

Isaías em estudo são os seguintes: 1-3, 7, 9, 13, 15, 21. 

 Em Isaías 60:1 é mencionada da Cidade do Senhor, “dispõe-te, resplandece, 

porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti”. O papel e definição dessa 

luz e glória divina teria que ver com a presença de Deus, uma vez que “a luz é símbolo 

da presença de divina” (DORNELES, 2013, p. 334). Como também é dito que “para 

Sião a luz consiste que o Senhor vem a ela com Sua graciosa presença” 

(RIDDERBOS, 1985, p. 483, tradução nossa). Ou ainda, afirma-se de maneira mais 

indireta a mesma coisa da Cidade do Senhor como sendo “o que pela presença de 

Deus que tu és - uma luz brilhante para a humanidade” (BUTTRICK, 1956, p. 699, 

tradução nossa). 

 É possível dizer ainda à respeito da luz e da glória de Deus, que ambas 

representam a presença divina. Como também pode significar salvação, pois a “luz 
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do Antigo Testamento e salvação são sinônimos, a luz sendo o sinal sacramental do 

amor redentor de Deus. Isaias está tratando com estas palavras” (KNIGHT, 1985, p. 

42, tradução nossa). Salvação que deveria ser estendida a outros pela “obra gloriosa 

a ser realizada por Israel, supondo que haveria uma reforma” (DORNELES, 2013, p. 

333).  

Sião estava para se transformar em luz (...) Mas ela não pode por ela 
mesma, pois ela não tem luz, porque ela está tão absolutamente 
entregue ao pecado, mas há a luz a qual será comunicada a ela, a luz 
vai radiar da santa natureza de Deus (DELITZSCH, 1965, p. 410, 
tradução nossa). 
 

Ainda na formulação do conceito de ְפָאָרה  da expressão Casa de Minha תִּ

Glória (Isaías 60:7), considera-se então Isaías 60:2, que diz “porque eis que as trevas 

cobrem a terra, e a escuridão, os povos; mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, 

e a sua glória se vê sobre ti”. Aqui é declarado que  

Sião se torna completamente luz, e isso não por si só, mas para toda 
a humanidade. Quando Jeová transformou Sião à semelhança de sua 
própria glória, Sião transforma todas as nações à semelhança de seu 
próprio país (DELITZSCH, 1965, p. 410, tradução nossa).  
 

De forma que “enquanto o mundo tateia na escuridão, Sião tem luz abundante. 

A luz de Sião será vista por todos os que não fecham os olhos para ela” (SMITH, 2005, 

p. 244, tradução nossa). 

  Nesse primeiro verso do capítulo, luz e glória estão interconectados, e em Isaías 

60:3 diz que “as nações se encaminham para a tua luz, e os reis, pra o resplendor que 

te nasceu”. Essa ‘gloria’ ou ‘luz’ exerce um poder de atração das nações e seus reis, 

e "Sua glória, situada, agiria como o sol, não só a dar a luz, mas fazendo a cidade em 

si irradiar. Esta luz de Deus teria grande poder de atração” (GAEBELEIN, 2000, p. 

329, tradução nossa). “As nações gentias virão a Sião atraídas pela luz que surgiu 

sobre ela” (RIDDERBOS, 1985, p. 483, tradução nossa). “Até mesmo reis serão 

atraídos à luz que brilha da Palavra de Deus” (DORNELES, 2013, p. 334), incluso os 

de “distritos circunvizinhos na Palestina” (WATTS, 2005, p. 295, tradução nossa).  

 Ainda como enriquecimento da formulação do conceito de glória, nota-se o termo 

“porque ele te glorificou”, de Isaías 60:9. A glorificação de Deus aqui é vista como a 

razão pela qual os povos trazem suas riquezas a Sião, como percebe-se na seguinte 

declaração: “Porque ele te glorificou [Sião] dá a razão aos gentios convertidos 

derramar suas riquezas para a cidade messiânica” (SMITH, 2005, p. 245, tradução 
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nossa). Multidões aqui anseiam por esperança que somente o evangelho pode prover 

(DORNELES, 2013, p. 335). E tudo isto ocorre porque Ele “glorificou” Sião. Deus aqui 

faz com que a luz brilhe sobre Sião, e assim “atrai as nações para ela” (RIDDERBOS, 

1985, p. 484–485, tradução nossa). “É por isso, que as nações virão para ‘você’, não 

por causa de qualquer coisa de valor em 'você' mesmo” (KNIGHT, 1985, p. 43, 

tradução nossa).  

Como já visto no estudo do conceito de ‘casa’ na seção anterior, Isaías 60:13 faz 

um paralelo com Isaías 60:7 e sua contribuição para o conceito de ‘glória’ vem da 

expressão “a glória do Líbano”. Apesar de poder ser afirmado que “a glória do Líbano 

são suas florestas” (SMITH, 2005, p. 246, tradução nossa), “ou seja, as suas árvores 

(pinho, abeto e cipreste) – virá a Jerusalém para aumentar a beleza do ‘lugar do meu 

santuário’” (RIDDERBOS, 1985, p. 485, tradução nossa). Tudo sendo “parte da 

imagem da nova ordem paradisíaca e não um inventário de madeira para a 

reconstrução do templo” (CHILDS, 2001, p. 498, tradução nossa). 

A glória do Líbano, neste aspecto teria um paralelo com os materiais físicos 

usados no templo de Salomão: “Assim como o Líbano forneceu a madeira para a 

construção do templo de Salomão, por isso seria de novo” (GAEBELEIN, 2000, p. 330, 

tradução nossa). Como “o Líbano tinha cedido os seus dons para a construção do 

templo de Salomão, então agora ela virá com suas gloriosas florestas para o novo 

santuário da nova era” (BUTTRICK, 1956, p. 704, tradução nossa). Mas, “Isaías 

anteviu um novo tempo que o superaria em glória” (DORNELES, 2013, p. 335). Neste 

caso, “Deus está determinado a glorificar o lugar do seu trono real, o lugar onde os 

pés metafóricos do transcendente Santo Deus descansam sobre a terra (66: 1; Pss 

99: 1, 5; 132: 7)” (SMITH, 2009, p. 621, tradução nossa). 

Isaías 60:15 também traz sua contribuição com a expressão “glória eterna”, onde 

o Senhor “fará com que o futuro de Sião, no entanto, uma das excelências eterna, 

bênção e alegria eterna. Muitas gerações serão, literalmente, a geração e geração. 

Uma geração após a outra vai experimentar a alegria de fazer parte da cidade santa” 

(SMITH, 2005, p. 246, tradução nossa). Nesse caso a glória ganha o aspecto da 

eternidade.  

Outro verso que traz sua contribuição para o conceito de ‘glória’ é Isaías 60:19 

que diz: “Nunca mais te servirá o sol para luz do dia, nem com o seu resplendor a lua 

te alumiará; mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória”. Este 

verso, na seção de análise teológica, será mais amplamente analisado. Contudo, aqui 
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no que se diz a glória, tomando com literalidade o texto, dá-se a ideia de que a Cidade 

do Senhor será uma “cidade divinamente iluminada, que vai além de tudo o que esta 

terra já viu” (RIDDERBOS, 1985, p. 486, tradução nossa). Nela o povo será honrado 

ou glorificado, pois “Deus será a luz e a alegria constantes de Seu povo” (DORNELES, 

2013, p. 336). 

A última expressão a ser verificada é a “para que eu [Deus] seja glorificado” de 

Isaías 60:22, que também será melhor estudada na seção de análise teológica. Aqui, 

porém, sua contribuição para o conceito de glória tem que ver com o propósito de 

honrar a Deus pelo plantio do “renovo” e exibir a glória e beleza do Senhor. Na casa 

de minha glória, “alí eles serão com ‘renovos’ que o Senhor plantou, uma criação do 

grande Arquiteto Jardineiro. O propósito deste plantio é exibir o esplendor do Senhor” 

(RIDDERBOS, 1985, p. 487, tradução nossa). O texto, no final da perícope, não deixa 

dúvida que o objetivo de Deus “neste trabalho é claramente afirmado: para mim 

mesmo glorificar” (SMITH, 2005, p. 248, tradução nossa).  

Ainda é possível afirmar que o esplendor de Deus é resultante do crescimento 

do rebento desprezado (Is 60:21). Assim, fica registrado por Isaías “o amor criador de 

Deus para as suas criaturas humanas, como capacita-os para ser refeito a partir de 

objetos ‘perdidos’ em novas pessoas para sua própria glória” (KNIGHT, 1985, p. 49, 

tradução nossa). 

Portanto, além dos significados literais para ְפָאָרה  ,como glória, honra ,תִּ

orgulho, esplendor e ornamento, há indicativos de o conceito de glória de Deus em 

Isaías 60 ser símbolo da presença de divina, ou ainda símbolo da salvação como 

resultado do amor de Deus e obra de reforma e restauração da Cidade do Senhor 

tendo como motivo e resultado a glória do Senhor. 

Dentro da expressão ‘casa de minha glória’ (Isaías 60:7),  

O Senhor chama a casa construída em sua honra, e cheios de sua 
presença graciosa, ‘a casa da minha glória’. Ele fará a sua glória para 
dentro como o exterior, adornando-os com presentes apresentados 
pelo mundo gentil convertido (KEIL; DELITZSCH, 1996, p. 572, 
tradução nossa). 

 

3 ANÁLISE TEOLÓGICA 

 

 Um cenário de luz e glória é dado sobre a Cidade do Senhor nos primeiros três 

versos do capítulo 60 de Isaías, “Há um nítido contraste entre a luz vinda da salvação 
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de Deus e as pessoas que habitam nas trevas profundas (9: 1 e segs.). Além disso, o 

motivo das nações que vêm à cidade da luz divina formam um fundo reminiscente de 

2:2-5.” (CHILDS, 2001, p. 496, tradução nossa).  

 Isaías descreve nações que se encaminham para a cidade de luz (Isaías 60:3). 

Isaías 60:7 faz parte dessa movimentação de povos que vão em direção a ‘casa de 

minha glória’. Vê-se aqui um cenário de diversas nações indo massivamente e 

trazendo o melhor de suas riquezas para o Senhor, parte para ofertas e parte 

edificação do tempo (MARTIN, 1985, p. 1115, tradução nossa), bem como outros 

contribuiriam “através da construção de paredes e materiais para a adoração e 

sacrifício contribuindo” (WATTS, 2005, p. 865, tradução nossa). 

 

3.1 Adoração a Deus 

 

 Como parte do entendimento do objeto de pesquisa, “casa de minha glória”, é 

preciso entender quem são os adoradores que “se reunião junto de ti”, “servir-te-ão” e 

“subirão” ao “meu altar” em Isaías 60:7. O primeiro grupo de pessoas a ser 

mencionado, é o grupo de ‘ovelhas de Quedar’, nome este o do segundo filho de 

Ismael (Gen 25:13) (LANGE et al., 2008b, p. 649, tradução nossa), e também nome 

de uma tribo nômade que normalmente é relacionada à região geográfica entre a 

Babilônia e a Síria (KEIL; DELITZSCH, 1996, p. 571). 

 O segundo grupo, representado pelos “carneiros de Nebaiote”, leva o nome do 

filho mais velho de Ismael, mencionado em Gênesis 25:13. Este também era uma tribo 

nômade, que ainda não era notada até mesmo no tempo dos reis de Israel, mas que 

cresceu convertendo-se numa nação altamente desenvolvida nos séculos até pouco 

antes de Cristo, e tinha um reino que se estendia desde o Golfo Elanítico até a terra, 

a leste do Jordão, e através de Belka, tanto quanto Hauran; para alcançar os 

monumentos do Egito para a Babilônia, embora Arábia Petraea é o lugar onde eles 

principalmente abundam (KEIL; DELITZSCH, 1996, p. 571). 

 Assim que “as tribos pastorais orientais se unem tribos comerciais orientais” 

(LANGE et al., 2008b, p. 649, tradução nossa) e estes trazem seus presentes e 

riquezas, “parte dessa riqueza será usada como oferendas (60: 7; cf. 56: 6-7) e outras 

serão usadas para adornar o templo (cf. 60:13) (MARTIN, 1985, p. 1115, tradução 

nossa). Além disso, como é mencionado no relato bíblico, esse ato é visto por Deus 

como “um sacrifício aceitável” (JAMIESON; FAUSSET; BROWN, 1997, p. 498, 
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tradução nossa). Fica portanto, o registro bíblico de que “os presentes dos gentios 

seriam aceitos pelo Senhor em sinal de que também são recebidos como indivíduos” 

(DORNELES, 2013, p. 335). 

 O texto diz que esses povos “para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu 

tornarei mais gloriosa a casa de minha glória” (Isaías 60:7). Esta frase significa que 

“de acordo com o meu plano’, [...] quando isso acontece, o ‘Eu (Deus, e não Israel) 

será glorificado em minha casa gloriosa’” (KNIGHT, 1985, p. 45, tradução nossa). Fica 

também declarado aqui que o “Senhor reconhece a oferta e reivindica direitos de 

crédito para a nova riqueza” (WATTS, 2005a, p. 295, tradução nossa). Isso seria como 

uma declaração divina: “Vou embelezar e dar o crédito para a conversão dos gentios 

e adoração ao Senhor” (SMITH, 2005, p. 245, tradução nossa).  

Em resumo, a opinião dos autores são bem variadas, quanto a suas 

interpretações, abordagens e aplicações quanto a tempo e natureza da mensagem de 

Isaías 60 como um todo, como ficou evidente nessa revisão literária da expressão 

“casa de minha glória” e “Cidade do Senhor”. 

 

3.2 Expressões da Habitação de Deus 

 

 No capítulo 60 de Isaías há várias figuras e imagens descritas, sendo que 

algumas delas indicam um lugar de habitação de Deus, como é o caso das 

expressões: “o lugar de meu santuário” e “o lugar de meus pés”, e também como é o 

caso do verso 13, ou ainda da expressão “Cidade do Senhor” no verso 14, e por fim a 

expressão “a casa de minha glória”, no verso 7. Essas expressões mencionadas 

indicam um lugar onde a presença divina está, o que vale também para o lugar de 

santuário, que “geralmente refere-se ao culto ‘santurário’ (por exemplo, Êxodo 25:8), 

onde os israelitas orereceram seus vários tipos de oferendas e sacrifícios ao Senhor” 

(ELWELL; ELWELL, 1996).   

  As expressões “o lugar de meu santuário” e o “lugar de meus pés”, como já 

visto anteriormente, se correlacionam. Neste caso ambas expressões se encontram 

em Isaías 60:13, onde “o templo foi descrito como escabelo do Senhor (Salmos 99:5; 

132:7; Ez 43:7). O primeiro templo foi construído com cedros do Líbano (1 Rs 7: 2-3). 

Agora, as mesmas exportações do Líbano voltarão a decorar a moradia de Yahweh” 

(BARRY et al., 2012, Is 60:13, tradução nossa). 
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 Na expressão “a casa de minha glória”, vê-se que “o Senhor chama [assim] a 

casa construída em sua honra, e cheio de sua presença graciosa’ (...) Ele fará a sua 

glória por dentro assim como no exterior, adornando-os com presentes apresentados 

pelo mundo gentil convertido” (KEIL; DELITZSCH, 1996, p. 572, tradução nossa). 

 As expressões assinaladas anteriormente estão todas correlacionadas com a 

expressão “a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel” (Isaías 60:14), que “é 

nomeado como o antecedente do pronome feminino segunda pessoa, que foi 

abordado pela primeira vez no verso 1” (CHILDS, 2001, p. 498, tradução nossa). Está 

é a “corte real do Santo. Maurer traduz, ‘Sião, o santuário (lugar santo) de Israel’ (Is 

57:15; Sl 46: 4)” (JAMIESON; FAUSSET; BROWN, 1997, p. 498, tradução nossa). 

Lugar este, onde Deus se revela e é adorado (LANGE et al., 2008b, p. 651, tradução 

nossa). A natureza e tempo dessas cidades serão consideradas na seção seguinte.   

 

3.3 Indicadores temporais 

 

Nessa seção serão analisados indicadores temporais dentro de toda a perícope 

que orienta o entendimento da expressão “a casa de minha glória” que se correlaciona 

com a “Cidade do Senhor” no decorrer de todo capítulo 60 de Isaías. Indicadores que 

também podem ser encontrados na descrição da Cidade do Senhor que se inicia no 

verso 15 e finaliza no verso 22 com a declaração “a seu tempo farei isso prontamente”. 

Isaías sem dúvida faz uso do conhecido de sua época, do real e do 

contemporâneo em sua composição do conteúdo do capítulo 60. Nota-se isso nos 

nomes dos povos que se dirigem a cidade, “os dromedários de Mediã e de Efa”, todos 

os de Sabá, ovelhas de Quedar, carneiro de Nevaiote, navios de Tarsis, cipreste do 

Líbano. Todos são povos contemporâneos a ele, além de que suas riquezas são reais 

e conhecidas, como, por exemplo, a menção das “ricas florestas do Líbano que 

prestam pinho, pele, e cipreste” (CHILDS, 2001, p. 498, tradução nossa) que são 

levados para a reconstrução do templo e adornamento do ‘lugar de meu santuário’.  

Há no texto também elementos de literais, naturais e concretos na descrição 

da cidade. Elementos como muros e portas da cidade, o que seriam indicadores de 

uma profecia literal e contemporânea. Como é o casos do verso 10: “Estrangeiros 

edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão”, onde "os seus reis," têm levado 

a sério as ordens imperiais para ajudar na construção de paredes e materiais 

contribuindo para a adoração e sacrifício” (WATTS, 2005, p. 865, tradução nossa). 
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Apesar de elementos que permitem interpretações literais, não pode-se deixar 

de notar que esses elementos concretos se mesclam na linguagem poética, e que há 

uma riqueza esta linguística que deixam indicativos e possibilidades para ideias que 

vão além do que está literalmente escrito. Como é o caso do verso 17 onde:  

O contraste entre o velho e o novo é feito em termos dos materiais de 
construção: em vez de bronze, ouro; em vez de ferro, prata; em vez 
de madeira, de bronze; e em vez de pedras, ferro. É evidente que a 
linguagem tornou-se hiperbólica em projetar a nova cidade (CHILDS, 
2001, p. 498, tradução nossa).  
 

Considerando que o livro de Isaías contém uma infinidade de tipos literários 

individuais, muitas vezes estas são tecidas em conjunto de uma forma altamente 

artística e retoricamente eficaz (CHISHOLM, 1998, p. 262, tradução nossa). É possível 

que no caso de Isaias 60:17, o profeta esteja poeticamente fazendo uma alusão 

figurativa para o mobiliário do templo, referência que todas as coisas na era feliz por 

vir devem ser mudadas para melhor (JAMIESON; FAUSSET; BROWN, 1997, p. 498). 

O profeta parece fazer uma mescla de tempos e não se demonstra muito 

preocupado em separar os tempos, faz a sua descrição como que “olhando do alto a 

uma paisagem, montes parecem próximos um do outro, mas na verdade eles estão 

realmente bem separados, de modo que, em eventos preditos, a ordem, a sucessão, 

e agrupamento são apresentados, mas os intervalos de tempo são ignorados” 

(JAMIESON; FAUSSET; BROWN, 1997, p. 428–429, tradução nossa). Assim que não 

se deve esquecer que o profeta pinta o futuro com as cores do presente, e se deve 

evitar jogar rápido e solto com linguagem simbólica (LANGE et al., 2008a, p. 651). 

Entretanto, há elementos que apelam para o sobrenatural ou espiritualização 

do conteúdo, uma vez que nota-se que “o profeta representa coisas espirituais e 

celestiais com cores terrestres” (LANGE et al., 2008b, p. 652, tradução nossa). Como, 

por exemplo, o que se permite afirmar a respeito do que acontece a partir do verso 

19:  

Uma nova dimensão é atingida na representação escatológica de 
Sião, que entra no reino do apocalíptico. Sião não só é purificado e 
restaurado, mas assume as características da cidade celestial. Não há 
mais necessidade da luz do sol e da lua, porque a presença de Deus 
em seu meio fornece uma luz eterna (CHILDS, 2001, p. 498–499, 
tradução nossa).  
 

Na dinâmica e tensão entre espiritual e real, do natural com o sobrenatural, um 

aspecto importante a ser considerado é que o físico não é oposto do espiritual, nem 

mesmo o sobrenatural se opõe ao natural, ou que seja normativo que estes são 
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opostos, pois a teologia bíblica apresenta outra norma como pode ser observado a 

seguir: 

Embora não haja perigo de ser excessivamente literal na concepção 
desta nova Jerusalém, não se deve abandonar todos os significados 
literais e substituir completamente o sentido espiritual imaterial. 
Normalmente, o literal e o espiritual estão interligados e trabalham 
juntos; Assim, faria pouco sentido falar em um ambiente 
espiritualmente superior que estava escuro, monótono, e comum. A 
realidade de uma nova era espiritual, naturalmente incluem a 
transformação do ambiente material, porque os dois são tão 
naturalmente interligados na teologia bíblica (SMITH, 2009, p. 624, 
tradução nossa). 

 

 Assim que em vez de considerar uma tensão entre o espiritual e o físico, deveria 

se considerar que eles realizam uma interação saudável entre si, uma vez que os 

“benefícios espirituais são misturados com a preocupação de Deus para o bem-estar 

físico” (ELWELL, 1995, Is 60:19, tradução nossa). Desse modo a estrutura e 

linguagem do texto permite interpreter que há uma mensagem para os seus 

contemporâneos, contudo a localização do capítulo 60 na porção final do livro de 

Isaías evidencia que esse capítulo “não é tanto dirigida a seus contemporâneos, como 

para as pessoas do futuro do Senhor, o remanescente eleito, purificada pelos 

julgamentos anteriores” (JAMIESON; FAUSSET; BROWN, 1997, p. 429, tradução 

nossa).  

 Talvez um dos mais diretos indicadores de tempo se encontram no verso 22, 

“a seu tempo farei isso prontamente”, como é dito “a seu tempo ", não o tempo do 

Senhor. "A seu tempo" é o tempo que o Senhor designou, e que é conhecido somente 

por Ele. Quando esse tempo chegar, Ele vai apressadamente realizar o que foi predito 

(46:11; 43:13; 9:6)” (LANGE et al., 2008b, p. 653, tradução nossa).  

 Especificamente tratando-se da expressão “casa de minha glória” de Isaías 

60:7, são dados os nomes de parte dos descendentes de Abraão. Desde a primeira 

conquista Israelita de Canaã, nota-se uma progressividade no cumprimento da 

promessa divina a Abraão de que “Deus faria dele uma grande nação e que seus filhos 

se tornariam tão numerosos quanto as estrelas no céu ou o pó da terra (Gn 12: 2; 13: 

15-16; 15: 5; 16:10; 22: 17). Neste momento a promessa a Abrão que seus 

descendentes vão possuir a terra (Gn 15: 7, 18-21; 17: 7-8) será cumprida final e 

completamente” (SMITH, 2009, p. 627, tradução nossa). 
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3.4 Contribuições escatológicas 

 

 Esse trabalho procurar responder se as profecias de Isaías 60:7 já encontraram 

seu cumprimento ou estão para se cumprir. Ele procura descobrir se Isaías 60 possui 

alguma contribuição escatológica ou não. Após a análise dos indicadores temporais, 

nota-se que Isaías 60 tem uma mensagem para seu contemporâneos, contudo “talvez 

o aspecto mais significativo do capítulo 60 é a nova interpretação escatológica do 

futuro revelado” (CHILDS, 2001, p. 499–500, tradução nossa).  

 Enquanto se pode dizer que algumas pessoas "espiritualizam" as promessas e 

aplicam estas aos gentios vindo a Cristo e à sua Igreja hoje, essa não é a interpretação 

básica. Na busca de não ser unilateral, porém multifacetado, como o texto bíblico 

apresenta a si mesmo, o literal, está misturado com o espiritual, bem como o futuro 

com o presente.  

No capítulo 60 nota-se que a libertação do cativeiro babilônico se recua dentro 

do plano de fundo de um novo êxodo. Ela se tornou um momento de uma única da 

promessa. Em vez disso, o que agora está à frente tornou-se radicalmente 

escatológico. A nova Jerusalém não é apenas uma cidade terrena reconstruída, mas 

a entrada do reino de Deus, a criação de um novo céu e da terra. No entanto, a 

promessa ainda está vinculada aos fiéis de Israel, e para os descendia espiritual 

obediente que aguarda as bênçãos prometidas de Deus (Is 61:9) (CHILDS, 2001, p. 

499–500, tradução nossa). 

Apesar de Isaías em vários momentos apresentar o futuro com linguagem do 

presente (LANGE et al., 2008b, p. 651, tradução nossa), é importante notar que o 

capítulo de Isaías 60:   

Tido em conjunto como uma unidade literária por repetidas referências 
a (a) a "vinda, trazendo" (de bô' em 60: 1, 4a, 4b, 5, 6, 9, 11, 13, 17a, 
17b, 20) do Senhor, pessoas e riqueza a Sião; (b) as idéias 
relacionadas com a "glorificar" (de pā'ar em 60: 7, 9, 13, 19, 21) Deus 
e Sião, e (c) a vinda de "luz" ('ôr em 60: 1-3, 19 -20). Este apresenta 
uma imagem que é semelhante ao que vem de Deus escatológico 
predito em 40:5, descrito em 4: 4-6; 52: 1-2, e sugerida em 58: 8, 10. 
A finalidade para a vinda de Deus será a de glorificar a si mesmo e 
Sião (SMITH, 2009, p. 611, tradução nossa). 
 

Nota-se então, que há uma unidade natural dos capítulo 40-66; o assunto central 

desses capítulos é uma progressão no tempo de salvação, que na verdade é “todo o 

período que se inicia com a libertação do exílio e se estende até o fim do mundo atual, 

para o surgimento de um novo céu e uma nova terra” (LANGE et al., 2008b, p. 10, 
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tradução nossa). Aqui novamente se apresenta a progressividade dos tempos e a 

inclusão ou misto de elementos contemporâneos com futuros. Sendo assim, Isaías 60 

traz suas contribuições para os primeiros leitores bem como para os leitores da era 

escatológica. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 O primeiro capítulo apresentou uma revisão biográfica com sua variedade de 

interpretações do assunto proposto, seguido pela problemática da pesquisa, bem 

como seus objetivos, justificativas, hipóteses e metodologia. O segundo capítulo se 

dedicou a análises literárias, isto é, a investigação da autoria e data do livro de Isaías; 

a delimitação da perícope e estrutura interna da mesma; e formas literárias ricas e 

variadas do autor que ajudam na compreensão da intenção do autor; e os significados 

implícitos no texto, como é o caso da linguagem poética, literal e proféticas costuradas 

umas nas outras.  

 Ainda no segundo capítulo, se estudou o conceito de “casa” e “glória” em seu 

significado bíblico literal, bem como o significado conceitual em seu contexto direto 

dentro da perícope e em outros lugares do Antigo Testamento. O conceito de “casa” 

em seu contexto, basicamente seria habitação de algo, aqui no caso se trata de um 

lugar onde a divindade habita, quando conectado à glória, que foi o seguinte termo 

estudado a seguir.  

 O conceito de “glória”, apesar de variado em sua interpretação, quando unido 

à casa, e levando em consideração o conteúdo de todo o capítulo, seria a glória divina, 

ou seja, teria que ver com a presença de Deus, uma vez que essa seria símbolo ou 

resultado da presença de divina.  

 O terceiro capítulo fez a análise teológica do evento ou narrativa ao redor da 

expressão ‘a casa de minha glória’ de Isaías 60:7 em relação com todo o capítulo 60. 

Especificamente foi analisada a identidade dos povos que se dirigiram a casa de 

minha glória, estes se destacaram como sendo povos de dois irmão, filhos de Ismael, 

juntamente com suas riquezas, que prestaram adoração através de sua oferta, estas 

quais em parte foram para os sacrifícios e em parte para a ornamentação da ‘casa de 

minha glória’.   

 Ainda nesse mesmo capítulo, o trabalho após ter correlacionada a expressão 

‘casa de minha glória’ com a ‘Cidade do Senhor’, foi feita uma análise na descrição 
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dessa cidade e os eventos ao redor da mesma, na procura de elementos temporais. 

Foi então verificado uma mescla na linguagem, literal e poética, bem como da 

descrição do real e sobrenatural, e também dos tempos sobrepostos em um cenário 

que se intercambia entre o presente e futuro sem preocupação de separação dos 

mesmos, muito pelo contrário, o uso intencional do mesmo.  

Quanto a problemática da pesquisa, verificou-se que a profecia de Isaías 60:7 

já foi cumprida, mas que ainda está para se cumprir, pois o texto apresenta uma 

riqueza de contribuições escatológicas. Devido à evidente progressividade da seção 

de capítulos anteriores e seguintes, bem como inclusão intencional de elementos do 

presente e do futuro, fica evidente que Isaías esteve objetivando estender sua 

mensagem desde os primeiros leitores contemporâneos até os leitores da era 

escatológica. Isso envolve todo o período que se inicia com a libertação do exílio e se 

estende até o fim do mundo atual, para o surgimento de um novo céu e uma nova 

terra. 

A primeira hipótese de que o cenário descrito por Isaías no capítulo 60 é um 

cenário hibrido entre o real e surreal, entre o presente e o futuro, entre o material e o 

espiritual se mostrou verdadeira. Assim que na pesquisa, por indicar que Isaías 60 

também possui suas implicações escatológicas, a segunda hipótese se apresenta 

com possibilidades, mas incompleta.  

A segunda hipótese seria que a profecia de Isaías 60:7, apesar de já ter tido 

um cumprimento parcial na primeira vinda do Messias com o início do estabelecimento 

do Reino do Messias através Igreja, ainda teria seu comprimento literal e completo no 

segundo advento do Messias, após o milênio (Apocalipse 21). Mas a pesquisa 

também mostrou que seu cumprimento não se inicia na primeira vinda do Messias, 

mas o antecede, datando-se ao ponto da libertação do exílio do povo de Israel do julgo 

sírio babilónico. 
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