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1
 Who has ‘believed’ (In Old English, Wycliffe 

wrote: who ‘leeuede’… the old word for ‘loved’; 
where we get our word: be-lieved. In Old English 
it meant the same as was what we’d hear on the 
streets in South Central Los Angeles: who ‘be 
loving’; or more correctly now days: who is 
loving. The Hebrew word is: aman, it’s our word: 
amen! 

(Isaiah asks…) 

Who has believed (…who be loving… literally, 
who has amen-ed)  

our ‘report’? (…our announcement… our 
message… our good news?)  

and to whom… is the arm of 

the LORD ‘revealed’?  (The word is: galah. Noah 
was ‘uncovered’ in his tent. Nebuchadnezzar’s 
dream was ‘revealed’ to Daniel… same word!) 

and to whom… is the arm of 

the LORD uncovered?  (…and laid bare? But 
notice, it is revelation. It is NOT something we 
can discover by our human effort!) 

(So let’s hear it again… Isaiah asks…) 

Who has believed our report? (Well? Have 
you? I certainly say, AMEN!)  

and to whom is the arm of the LORD 

uncovered? 
(And what is the report? Let’s read on…) 

2 
For ‘He shall grow up’ (…huh? You mean 

He is no longer a helpless baby in a manger?) 

He shall grow up (…the word is like a 
refreshing mist on the face of the earth)  

He shall grow up before Him (…in His 
Father’s presence; facing Him) 

1 
Quem tem ‘acreditado’ (Em inglês antigo, 

Wycliffe escreveu: quem 'leeuede'... o velho 
palavra para 'amado', onde teremos nossa palavra: 
be-lieved. Em inglês antigo, significava o mesmo 
que foi o que ouvimos nas ruas em South Central 
Los Angeles: que 'estar amando'; ou mais 
corretamente agora dias: quem está amando. A 
palavra hebraica é: aman, é nossa palavra: amém! 
 

(Isaías pede...) 

Quem tem acreditado (...que estar amando... 
literalmente, quem tem amém) 

ã nossa pregação? (... nosso anúncio... nossa 
mensagem... nossa boa notícia?)  

e a quem se o braço do SENHOR 

‘manifestou’? (A palavra é: galah. Noé foi 
'descoberto' em sua tenda. O sonho de 
Nabucodonosor foi 'revelado' para Daniel ... 
mesma palavra!) 
e a quem... é o braço do SENHOR 

manifestou? (...e exposto? Mas aviso, é 
revelação. Não é algo que podemos descobrir 
por nosso esforço humano!) 

(Então vamos ouvir de novo... Isaías pede...) 

Quem tem acreditado ã nossa pregação? 

(Bem? E tem você? Eu certamente digo Amém!)  

e a quem é o braço do SENHOR 

manifestou? 

(E o que é o relatório? Vamos ler sobre...) 

2 
Pois foi ‘crescendo’ (...huh? Quer dizer que 

ele não é mais um bebê indefeso numa 
manjedoura?) 
Pois foi crescendo (... a palavra é como uma 
névoa refrescante na face da terra) 

Pois foi crescendo como renovo perante 

Ele (...na presença de Seu Pai; enfrenta-lo)  
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as a tender plant, and as a root out of a 

dry ground  (…just like new sapling growth, but 
not in a well-manicured garden. Rather, this 
seedling grew in an unexpected dry place…like a 
flower blooming in a desert wasteland... can 
anything good come from that place?):  

He has no ‘form’  (…this word is: toar; it 
speaks to physical shape; visual appearance. 
Rachel was ‘beautiful’; Joseph was ‘a goodly 
man’; king David was ‘handsome’; queen Esther 
was ‘fair’… all the same word. That would not 
describe this tender plant.) 

He has no form, nor ‘comeliness’ (…this 
word is always associated with those ornamental 
characteristics of glory and majesty—He had 
none; no obvious reputation… no noticeable 
grandeur nor greatness… was, at first glance, 
even discernible);  

‘and when we shall see Him’ (…this Hebrew 
word is: ra-ah; meaning, to look at… to inspect),  

when we shall see Him, there is no ‘beauty’ 
(…there is no: mareh; we’re learning about His 
overall physical presence… His countenance… His 
ability to attract, to allure… and to captivate. 
Apparently in His first coming, the Lord hid 
himself… in broad daylight. Clearly, He was not 
handsome; clearly, His outward appearance had no 
power to attract.)   

when we shall see Him,  

there is no beauty that we should ‘desire’ 

Him.  (This word is: chamad. In all the Old 
Testament, only the prophet Daniel is described 
with this word translated: greatly beloved.  

It’s the same… strong, passionate word used 
when we’re told not to ‘covet’ thy neighbor’s 
house or things, or manservant, or maidservant.  

e como raiz que sai duma terra seca (...assim 
como um novo crescimento de mudas, mas não 
em um jardim bem cuidado. Pelo contrário, este 
muda cresceu em um local seco e inesperado... 
como uma flor que floresce em um terreno baldio 
deserto... Pode vir alguma coisa boa desse lugar?):  

Ele não tinha ‘formosura’ (...ele fala com 
forma física; aparência visual. Rachel era 'bela'; 
José era 'um homem formoso'; o rei Davi era 
'bonito'; rainha Ester era 'loiro' ... todos a mesma 
palavra. Isso não seria descrever este planta 
tenra.) 
 

Ele não tinha formosura nem ‘beleza’ 
(...aqui a palavra está sempre associada com 
essas características ornamentais de glória e 
Majestade — Ele não tinha nenhum; não óbvio 
reputação... nenhuma esplendor notável, nem 
grandeza... era, à primeira vista, ainda discernível); 
  

‘e quando olhávamos’ para Ele (...esta 
palavra hebraica é: ra-ah; ou seja, para ver. 
inspecionar),  
e quando olhávamos para Ele, nenhuma 

‘beleza’ víamos (...há nenhum: mareh; nós 
estamos aprendendo sobre Sua presença física em 
geral... Seu semblante... Sua capacidade para 
atrair, cativar e apelo. Aparentemente, em Sua 
primeira vinda, o Senhor escondeu-se... em plena 
luz do dia. Claramente, Ele não era bonito; 
claramente, Sua aparência externa não tinha poder 
para atrair.)  
e quando olhávamos para Ele,  

nenhuma beleza víamos, para que o 

‘desejássemos’. (Esta palavra é: chamad. Em 
todo o antigo testamento, apenas o profeta 
Daniel é descrito com esta palavra traduzida: 
muito amado.  
É a mesma coisa... forte, palavra apaixonado 
usado quando nos dizem para não 'cobiçar' casa 
do teu próximo, ou coisas, ou servo, ou serva.  
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It is interesting: Two of these words speak to the 
early history found in Genesis 2: Eve ‘saw’ the 
tree was pleasant to the eyes and ‘to be 
desired’; and we know what happened due to 
their disobedience… we are still living in that 
land of the dying. It seems the Lord God 
planned ahead… planting this scrawny little 
unattractive tender plant to grow up… in a most 
unexpected place—mankind’s wilderness.) 

there is no beauty that we should desire 

Him. (Quite frankly, He ain’t a handsome 
Hollywood man.) 

3 
He is despised (…He still is spied on… 

secretly watched, and hated!) 

and ‘rejected’ of men  (…the Old English 
says: and witende. We would say: He was at His 
wit’s end! He had done everything He knew to 
do; yet He was not wanted. And His place? The 
last in line. Line up every living person and every 
dead corpse… and throw Him at the back!  
Next!!! Think about it); 

a man of ‘sorrows’  (…a man of ‘pains’ and 
every kind of sore), 

and ‘acquainted with’  (…we read: Adam 
again ‘knew’ his wife—same word! And this 
despised and rejected Man, He intimately knew)  

‘grief’  (…in Hebrew: disease; and sickness. 
This Man intimately knew disease.) 

(So, how do we respond to Him?)  

and we hid as it were our faces from Him. 
(You know, when you pretend… not to notice? 

We didn’t even want to look; most don’t even 
care to look. He doesn’t fit our GQ image! But, 
that… is His problem.) 

É interessante: duas dessas palavras falam com o 
início da história encontrada em Gênesis 2: Eve 
‘viu' a árvore era agradável aos olhos e 'a desejar'; 
e sabemos o que aconteceu devido a sua 
desobediência... nós ainda vivem naquela terra dos 
moribundos. Parece que o Senhor Deus planejou à 
frente... plantando esta pequena magricela, 
desinteressante, tenro planta para crescer... em um 
lugar mais inesperado—o deserto da humanidade.) 
 

nenhuma beleza víamos, para que o 

desejássemos. (Francamente, Ele não é um 
bonito homem de Hollywood) 

3 
Ele é desprezado (...Ele ainda é espionado... 

secretamente observava, e odiado!) 

e ‘rejeitada’ dos homens (...o inglês antigo que 
diz: e witende. Nós diríamos: Ele estava na 
extremidade da Sua sagacidade! Ele tinha feito 
tudo o que sabia fazer; ainda ele não era 
procurado. E o lugar dele? O último na linha. 
Alinhem-se todas as pessoas vivas e todos os 
corpos mortos... e jogá-lo na parte de trás! 
Próxima!!! Pense sobre isso); 
um homem de ‘dores’ (... um homem de 
'dores' e todo o tipo de doença), 

e ‘conhecer’ (...podemos ler: Adam novamente 
'sabia' sua esposa — mesma palavra! E isto 
desprezado e rejeitado o homem, Ele conhecia 
intimamente) 
‘nos sofrimentos’ (...in, Hebraico: doença; e 
doença. Este Homem intimamente sabia 
doença.) 
(Então, como respondemos a Ele?)  

e, como um de quem os homens 

escondiam o rosto (Você sabe, quando você 
finge não perceber? Nós nem sequer querer 
olhar; o maioria nem me importo para olhar. Ele 
não se encaixa a nossa imagem GQ! Mas, isso é 
... seu problema.) 
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we hid as it were our faces from Him. 
(…but His Father didn’t. Psalm 22 says: The Lord 
has not despised nor abhorred the affliction of 
the afflicted; neither has He hid His face from 
Him; but when he cried unto Him; He heard Him.) 

(And for a second time, Isaiah says…) 

He was despised and we esteemed Him 

not.  (We had no estimation about Him. To us, 
who were doing our calculations, He had no 
value.) 

(Yet undeterred, He keeps working…)  

4 
Surely He ‘has borne’ (…He lifted up)  

our diseases,  

and carried away our pains:  

(Since He took our diseases; and picked up and 
carried away our pains… we had second 
thoughts about Him. You know, He certainly 
looks like He is under the curse of God; it doesn’t 
seem as if He has God’s favor, does it? What do 
you think?) 

yet we did esteem Him stricken, ‘smitten’ 

of God  (…definitely He was struck and fatally 
wounded by God. In the 1300s, Wycliffe writes: 
we esteemed Him leprous),  

and ‘afflicted’  (…the word is: anah… He is 
weakened, bowed down and humiliated. Again, 
listen to the words Wycliffe used: mekid…the 
early spelling for the word: meeked—akin to 
mucus, nasal dung; Old Norse: myki = dung). 

we did esteem Him… 

He was a leper, fatally struck by God, of 

no more value than… nasal dung.  

como se fosse escondemos nossos rostos 

dele. (...mas Seu Pai não. Salmo 22 diz: O 
Senhor não desprezou nem abominou a aflição 
dos aflitos; Nem tem Ele escondeu o rosto dele; 
Mas quando ele clamou a Ele; Ouviu) 

(E pela segunda vez, Isaías diz que...) 

Ele foi desprezado e não fizemos dele caso 

algum. (Nós não tivemos nenhuma estimativa 
sobre Ele. Para nós, que estávamos fazendo 
nossos cálculos, Ele não tinha nenhum valor.) 
 

(Ainda, sem desanimar, Ele continua trabalhando.)  

4 
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as 

(...Ele levantou-se)  
nossas enfermidades,  

e carregou com as nossas dores: 

(Desde que assumiu as nossas doenças; e pegou 
e carregou longe nossas dores... nos tivemos 
segundos pensamentos sobre Ele. Você sabe, Ele 
certamente parece Ele está sob a maldição de 
Deus; ele não parece como se Ele tem o favor de 
Deus, não é?  O que você acha?) 

e nós o reputávamos por aflito, ‘ferido’ de 

Deus (...definitivamente ele foi golpeado e 
fatalmente ferido por Deus. No século XIV, 
Wycliffe escreve: nós lhe estimados leprosa),  

e ‘aflitos’ (...a palavra é: anah... Ele é 
enfraquecido, curvou-se para baixo e humilhado. 
Novamente, ouça as palavras de Wycliffe usado: 
mekid... a ortografia precoce para a palavra: 
meeked— semelhante ao muco, esterco nasal; Old 
Norse: myki = estrume). 
Nós estima-lo... 

Ele era um leproso, fatalmente atingido por 

Deus, com não tem mais valor do que... 

estrume nasal.  
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(Yep! That’s our final brilliant estimation! So we 
better keep our distance!) 

5 
But He was wounded for our 

transgressions,  

He was bruised for our hideous guilt:  

the chastisement (…the training; the 
chastening; the hauling over the coals)  

of our ‘peace’  (…of our ‘shalom’… our 
complete well-being)  

was upon Him;  

and with His stripes we are healed. 

6 
All  (…and there is no exception)  

All we like sheep have gone astray; we 

have turned every one to his own way; 

and the LORD laid on Him the iniquity of 

us all. 

All  (…and no exception. Notice that verse… 
starts with ALL; and ends with ALL. No one is 
excluded; ALL mankind is included. Everyone 
is indicted. Nobody... but a fool can claim to 
stand outside its indictment. Paul said, I am 
chief of sinners; he did not say, I was chief… 
and now I’m holier than you!) 

 
All we like dumb sheep have gone astray;  

we have turned every one to his own way;  

and the LORD  

laid on Him…  

the hideous guilt of us all. 

(Sim, Essa é a nossa estimativa, final e brilhante! 
Então é melhor mantermos nossa distância!) 

5 
Mas Ele foi ferido por causa das nossas 

transgressões,  

Ele foi machucado por causa das nossa 

culpa hedionda:  

o castigo (...a formação; a correção; a 
transportar sobre as brasas) 

que nos traz a ‘paz’ (...nosso 'shalom'... 
nosso bem-estar completo)  

estava sobre Ele;  

e pelas suas pisaduras fomos sarados. 

  
6 

Todos (...e lá não é nenhuma exceção) 
  

Todos nós andávamos desgarrados como 

ovelhas, cada um se desviava pelo seu 

caminho; mas o Senhor fez cair sobre Ele 

a iniqüidade de nós todos. 

Todos (...e nenhuma exceção. Note que o verso... 
começa com todos; e termina com a todos. 
Ninguém está excluído; Toda a humanidade está 
incluída. Todo mundo está indiciado. Ninguém... 
mas um tolo pode pretender ficar fora de o 
acusação. Paulo disse: Eu sou principal dos 
pecadores; ele não disse, Eu era o principal... e 
agora eu sou mais santo do que você!) 
 

Todos nós andávamos desgarrados como 

estúpido ovelhas;  

cada um se desviava pelo seu caminho;  

mas o Senhor  

fez cair sobre Ele...  

a hedionda culpa de nós todos. 
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7 
He was oppressed (…He was driven like an 

animal; browbeaten, and treated inhumane),  

and He was afflicted (…He was humiliated 
and dismissed… as if flicking nasal dung),  

yet He opened not His mouth (…He said not 
a word; He uttered no threats):  

He is brought as a lamb to the slaughter 
(…to be murdered, to be butchered),  

and as a sheep before her shearers is 

dumb,  

so He opened not His mouth. (For a second 
time, the prophet says: He was speechless. He 
didn’t whimper; He didn’t wince. He uttered… no 
threats). 

8 
He was taken from prison and from 

judgment.  

(After the judicial sentences, He was illegally 
taken to His death…in violation of their 
prescribed traditions):  

and who shall declare His ‘generation’?  
(…the word is: dor… the generations of people 
who would come from Him. Paul writes, Christ 
Jesus is the Head of the body, the Church He is 
building; and He is the First-born from the dead. 
The Psalmist says, He is the Bridegroom 
coming for His bride. Well, couples expect to 
have kids, don’t they?) 

(The prophet asks…) 

who shall declare His generation? (I will! 
How about you? After all, He did what only He 
could do… which is what I never could do. We 
could give our lives on 1,000 hills, and it 
wouldn’t amount to a pile of crap.) 

7 
Ele foi oprimido (...Ele foi conduzido como 

um animal; maltratado, e tratado desumano),  

e Ele estava afligido (...Ele foi humilhado e 
marginalizados... como se sacudindo esterco nasal),  

mas Ele não abriu a Sua boca (...Ele disse 
uma palavra; Ele proferiu sem ameaças):  

Ele é levado como um cordeiro ao 

matadouro (...a ser assassinada, para ser 
massacrado),  
e como a ovelha que é muda perante os 

seus tosquiadores,  

assim Ele não abriu a Sua boca. (Pela 
segunda vez, o Profeta diz: Ele ficou mudo. Ele 
não choramingar; Ele não vacilou. Ele proferiu 
sem ameaças). 

8 
Pela opressão e pelo juízo foi 

arrebatado. 

  

(Após as sentenças judiciais, Ele foi ilegalmente 
levado até Sua morte, em violação das suas 
tradições prescritas): 
  

e quem dentre os da Sua ‘geração’ 

considerou? (...a palavra é: dor... o gerações 
de pessoas que vêm do Ele. Paulo escreve: 
Cristo Jesus é a cabeça do corpo, Igreja Ele 
está construindo; e Ele é o Primogênito dos 
mortos. O salmista diz: Ele é o Esposo que vem 
para a Sua noiva. Bem, os casais esperam ter 
miúdos, não é?) 

(O profeta pede...) 

quem dentre os da Sua geração 

considerou? (Eu vou! E quanto a você? Ele fez o 
que só Ele poderia fazer... o que é que eu nunca 
poderia fazer. Nós poderíamos dar nossas vidas 
em 1000 colinas, e não equivaleria a uma pilha de 
porcaria.) 
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who shall declare His generation?  

(Isaiah at first asked…) 

who has believed our report?  (…I do! And I 
hope you do, too!) 

(And now, Isaiah asks…) 

who shall declare His generation?  

(We can. And we can keep… and share and 
retell… the remarkable words of His endurance)  

for He was cut off out of the land of the 

living:  

for the transgression of My people was He 

stricken. 

9 
And He made His grave with the wicked, 

and with the rich in His death;  

because He had done no ‘violence’ (…the 
Hebrew word is: chamac - hamas) 

He had done no hamas,  

neither was any deceit in His mouth. (He 
definitely is different than us.) 

10 
Yet it pleased the LORD to bruise Him.  

 

(In Hebrews 5, we read, He learned obedience 
by the things He suffered. Hebrews 11 says, 
Without faith it is impossible to please God.  

Knowing the soul that sinned—and that’s all 
mankind… would surely die… that did not 

please the LORD! 

 

quem dentre os da Sua geração 

considerou?  
(Isaías no início pediram...) 

quem tem acreditado ã nossa pregação? 
(...Eu faço! E espero que você também!) 

(E agora, Isaías pede...) 

quem dentre os da Sua geração 

considerou?  
(E podemos manter... e compartilhar e recontar... 
as palavras notáveis de Sua resistência) 
  

que Ele fora cortado da terra dos 

viventes: 

ferido por causa da transgressão do Meu 

povo. 

9 
E deram-lhe a sepultura com os ímpios, 

e com o rico na Sua morte; 

porque Ele nunca tivesse cometido 

‘injustiça’ (...a palavra hebraica é: chamac - 
hamas) 
Ele havia feito nenhuma hamas,  

nem houvesse engano na Sua boca. (Ele 
definitivamente é diferente de nós.) 

10 
Ainda assim aprouve ao SENHOR para 

machucado Ele.  

(Hebreus 5, lemos, Ele aprendeu obediência 
pelas coisas que sofreu. Hebreus 11 diz, sem fé 
é impossível agradar a Deus.  

Sabendo que a alma que pecar—e isso é toda 
a humanidade... certamente morreria... que 

fez não aprouve o SENHOR! 
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Yet it pleased the LORD to bruise Him 
(…means) 

Knowing the serpent’s head was finally 
crushed… it pleased the LORD! 

Knowing Jesus came to take away the sins of the 
world… it pleased the LORD! 

Knowing the faithful Son had accomplished the 
Father’s will completely… it pleased the LORD! 

Knowing the Redeemer’s price was paid in full… 
once for all time… it pleased the LORD! 

Knowing the Son had nothing else to do… and 
could come home… and take His seat…say it 
with me: it pleased the LORD! 

Yet it pleased the LORD to bruise Him; 

  

He hath put Him to disease. (We just read in 
verse 6: The Lord laid on Him the hideous guilt of 
us all. And if we pay attention… we also read: 
He… carried away our sicknesses and pains! 
The apostle Peter writes after this event… with 
His stripes we were healed. And I would imagine 
that probably not only pleases the LORD, but also 
it pleases us, too! Right?) 

(So let’s go on…)  

when thou (…when you)  

shalt make His soul an offering for sin 

 

(…the prophet has been speaking to all 
mankind. Now he is speaking to the individual: 
when in faith, you and I make His soul... an 
offering for sin; when I acknowledge His life 
offered as a substitution for me….  

Ainda assim aprouve ao SENHOR para 

machucado Ele (...significa) 

Sabendo que a cabeça da serpente foi 
finalmente esmagado... aprouve ao SENHOR!  

Sabendo que Jesus veio para tirar os pecados 
do mundo... aprouve ao SENHOR!  

Sabendo o Filho fiel tinha realizado o Pai a 
vontade completamente... aprouve ao SENHOR!  

Sabendo o preço do Redentor foi pago na íntegra 
...uma vez para sempre... aprouve ao SENHOR!  

 

Sabendo que o Filho não tinha nada para 
fazer... e poderia vir para casa... e tomar Seu 
lugar... Diga comigo: aprouve ao SENHOR!  

Ainda assim aprouve ao SENHOR para 

machucado Ele; 

  

Ele pô-Lo à doença. (Nós acabamos de ler no 
verso 6: O Senhor cair sobre ele a culpa hedionda 
de todos nós. E se prestarmos atenção... também 
lemos: Ele... levado nossas doenças e dores! O 
apóstolo Pedro escreve após este evento... com 
suas pisaduras fomos foram curados. E eu imagino 
que, provavelmente, não só aprouve ao Senhor, 
mas também nos aprouve, também! Certo?) 
 

(Então, vamos continuar...) 
 
quando tu (...quando você)  
 

quando você fazer Sua alma uma oferta 

pelo pecado 

  
(...o profeta tem falado a toda a humanidade. 
Agora ele está falando para o indivíduo: quando 
na fé, você e eu fazemos Sua alma... uma 
oferta pelo pecado; quando reconheço Sua vida 
oferecida como uma substituição para mim... 
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 Dr. Gene Scott said, God treated His Son the 
way we should have been treated; so He could 
treat us—His adopted sons and daughters of 
faith… the way His Son should have been 
treated! Is it fair? No! Definitely, it is not fair!  
 
We should thank God because all of us… 
should be dead. A great price was paid for us. 
So, can we at least be thankful, and do what 
He said?), 
  

when thou shalt make His soul an offering 

for sin,  

He shall see His seed (…He shall see His 
descendants. The ones who make His soul an 
offering for sin… are His kids! They are of His 
lineage of faith and faithfulness. Doesn’t Isaiah 
tell us earlier: this Child, this wonderful Counselor 
and Mighty God; is not only the Prince of Peace, 
but also an Everlasting Father?),  

He shall prolong His days  (…after giving His 
life in death for us; He arose forever more… and 
that’s a pretty long time! It certainly sounds like 
He prolonged His days!),  

and the pleasure of the LORD shall 

prosper in His hand. 

11 
He shall see of the travail of His soul,  

and shall be satisfied (…when you shall make 
His soul an offering for sin) 

He… shall be satisfied: 

by His knowledge (…and He’s pretty smart!)  

by His knowledge shall My righteous 

Servant justify many (…Jesus said, My 
sheep hear My voice; and I know them… and 
they follow Me!); 

Dr. Gene Scott disse: Deus tratou Seu Filho a 
forma nós deveria ter sido tratada; assim Ele 
poderia nos tratar - Seus filhos e filhas de fé 
adotadas ... a forma como o Seu Filho deveria 
ter sido tratado!  É justo? Não! Definitivamente, 
ele não é justo!  
Devemos agradecer a Deus porque todos nós 
...deveria estar morto. Um ótimo preço foi pago 
por nós. Assim, podemos, pelo menos, ser 
grato, e fazer o que Ele disse?), 
  

quando você fazer Sua alma uma oferta 

pelo pecado,  

Ele verá a Sua posteridade (...Ele verá Seus 
descendentes. Aqueles que fazem Sua alma uma 
oferta pelo pecado... são Seus filhos! Eles são de 
Sua linhagem de fé e fidelidade. Não Isaías nos diz 
mais cedo: Esta criança, este maravilhoso 
conselheiro e Deus forte; é não somente o príncipe 
da paz, mas também um Pai eterno?),  

Ele prolongará os Seus dias (...depois de dar 
Sua vida em morte para nós; Ele levantou-se 
para sempre mais... e isso é muito tempo! 
Parece que Ele prolongou Seus dias!),  

eo prazer do SENHOR prosperará em Sua 

mão. 

 
11 

Ele verá do trabalho da Sua alma,  

e ficará satisfeito (...quando você fazer Sua 
alma uma oferta pelo pecado) 

Ele... ficará satisfeito: 

com o Seu conhecimento (...e Ele é bem 
esperto!)  
com o Seu conhecimento o Meu Servo 

justo justificará a muitos (...Jesus disse: 
Minhas ovelhas ouve a Minha voz; e Eu os 
conheço... e eles Me seguem!);  
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for He shall bear their iniquities (…He shall 
bear the hideous guilt of us all…something we 
could never do). 

12 
Therefore… will I divide Him a portion 

(…a victor’s portion)  

with the great (…and is this with our Great 
Advocate, the Spirit of God? Paul tells us the 
Spirit was willing to martyr Himself for this 
great… good news),  

and He shall divide the spoil with the 

strong (…with those who ran the race in faith);  

because He has poured out His soul unto 

death:  

and He was numbered with the transgressors 
(…with folks like me… and perhaps like you, too);  

and He bare the sin of many  (…those who 
make His soul—a sinless soul… a substitute 
offering for our failure),  

He bare the sin of many…  

and made intercession for the 

transgressors.   

He did all this for folks like us.  

Now that is amazing grace!  

To God Be The Glory! 

 

 

 

 

para Ele levará suas iniqüidades (...Ele 
suportará a horrível culpa de nós todos... algo 
que  nós nunca poderia fazer). 

12 
Portanto... Eu lhe dividirá uma porção 

(...a porção de um vencedor)  

com os grandes (...e isto é com nosso grande 
Advogado, o Espírito de Deus? Paul diz-no 
Espírito estava disposto a martirizar-Se para esta 
grande... boas notícias),  

e Ele deve dividir o despojo com os forte 

(...com aqueles que correu a prova em fé);  

porquanto derramou a Sua alma até a 

morte:  

e Ele foi numerada com os transgressores 

(...com gente como eu... e talvez você, também);  

mas Ele levou sobre si o pecado de muitos  
(...aqueles que fazem Sua alma — uma alma sem 
pecado... um substituto oferecendo para nosso 
fracasso),  
mas Ele levou sobre si o pecado de 

muitos…  

e pelos transgressores intercedeu. 

Ele fez tudo isso para pessoas como nós.  

Isso é graça maravilhosa!  

A Deus seja a glória! 
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