
 

 

 

Língua Portuguesa (5o ano) 
 

“Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido” 
(Lucas 19:10) 

 
O AJUDADOR DE ISRAEL 

 
1 "Calem-se diante de mim, ó ilhas! 
Que as nações renovem as suas forças! 
Que elas se apresentem para se defender; 
vamos encontrar-nos 
para decidir a questão. 
2 "Quem despertou o que vem do oriente 
e o chamou em retidão ao seu serviço, 
entregando-lhe nações 
e subjugando reis diante dele? 
Com a espada ele os reduz a pó, 
com o arco os dispersa como palha. 
3 Ele os persegue e avança com segurança 
por um caminho que seus pés 
jamais percorreram. 
4 Quem fez tudo isso? 
Quem chama as gerações à existência 
desde o princípio? 
Eu, o Senhor, 
que sou o primeiro, 
e que sou eu mesmo 
com os últimos." 
5 As ilhas viram isso e temem; os confins da terra tremem. 
Eles se aproximam e vêm à frente; 
6 cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: 
"Seja forte!" 
7 O artesão encoraja o ourives, 
e aquele que alisa com o martelo 
incentiva o que bate na bigorna. 
Ele diz acerca da soldagem: "Está boa". 
E fixa o ídolo com prego 
para que não tombe. 
8 "Você, porém, ó Israel, meu servo, 
Jacó, a quem escolhi, 
vocês, descendentes de 

 

Abraão, meu amigo, 
9 eu os tirei dos confins da terra, 
de seus recantos mais distantes 
eu os chamei. 
Eu disse: Você é meu servo; 
eu o escolhi e não o rejeitei. 
10 Por isso não tema, pois estou com você; 
não tenha medo, pois sou o seu Deus. 
Eu o fortalecerei e o ajudarei; 
eu o segurarei 
com a minha mão direita vitoriosa. 
11 "Todos os que o odeiam 
certamente serão humilhados 
e constrangidos; 
aqueles que se opõem a você 
serão como nada e perecerão. 
12 Ainda que você procure os seus inimigos, 
você não os encontrará. 
Os que guerreiam contra você 
serão reduzidos a nada. 
13 Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, 
que o segura pela mão direita 
e diz a você: Não tema; eu o ajudarei. 
 

Isaías 41:1-13 
 
Responda as questões abaixo em seu caderno: 
 
1. Quem é o ajudador de Israel? 

2. A quem o texto se refere com temor? E qual a reação das ilhas e dos 

confins dos mares? 

3. O que o Senhor garante ao seu povo? 

4. O que acontecerá com os nossos inimigos? 

5. O que você entende quando o Senhor diz: Que nos segura pela mão 

direita? 

6. Que princípios podemos relacionar ao texto? 
 


