
Isaías 57.1-13 

Verdade Central: A apostasia se constitui no mais aterrador perigo que ameaça os que conhecem os 

caminhos de Deus. 

 

 

Apostasia: Basicamente, é o abandono de uma religião. No texto em análise é o abandono público do 

Deus da Aliança e de seus preceitos, para seguir caminhos condenados por ele. 

  

Três Fatos sobre a apostasia 

  

1. A apostasia precede o declínio moral e religioso (1-10) 

Elementos Descritivos da Apostasia 

Indiferença em relação às lutas e problemas do povo de Deus (1-2); 

Desprezo e escárnio contra Deus e seu povo, acompanhados da incapacidade de perceber a 

própria podridão (3-4); 

Inversão de afetos em prejuízo até da própria família (5); 

Prática de abominações religiosas associadas à imoralidade sexual (6-9); 

Obstinação em viver no erro, mesmo não encontrando nisso a satisfação almejada (10). 

Vale de Hinon, onde eram feitos sacrifícios de crianças 

  

2. A apostasia tem como causa a falsa idéia de que Deus não age (11) 

Os temores que antecedem a apostasia 

Medo de falsos profetas (Dt 18.22) 

Medo de ídolos (Jr 10.5) 

Medo da opressão (Ez 2.6; Mt 10.28) 

Medo do desprezo (Is 54.4; Jo 12.42-43) 

Medo do desamparo (Is 44.8) 

Eles dizem: ‘O SENHOR abandonou o país; o SENHOR não nos vê’.  

(Ez 9.9) 



Há os que vivem me dizendo:“Onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra!” 

(Jr 17.15) 

  

3. A apostasia é uma das causas da ruína perene (12-13) 

Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem 

conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido.  

(2Pe 2.21) 

  

Aplicações 

         A apostasia é o alvo principal de Satanás em relação às nossas vidas. Por isso, fuja de qualquer 

coisa que possa contribuir para o esfriamento de sua fé. 

         Não deixe que a aparente inatividade de Deus crie em você desmazelo. Lembre-se que Deus está 

agindo (embora talvez não percebamos) e que também agirá de modo dramático no futuro. 

         Se você apostatou ou está lentamente indo nessa direção, arrependa-se hoje e estabeleça o 

propósito de ser plenamente fiel a Deus (Dn 9.2-19). 

 


