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ESTUDO 
JOVENS, 

ADULTOS 
E ADULTAS

.
População 

Negra e 
periferia

Porque brotará um rebento do tronco de Jessé

- a esPerança que vive nos guetos
 

ISAÍAS 10; 
ISAÍAS 11.1 – 10

 “Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o  
 manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo.”
 Isaías 9:5

 “(...) e um menino pequeno os guiará”.
 Isaías 11:6

PRA INÍCIO DE CONVERSA...
 Isaías, como seu próprio nome indica, é um profeta que fala sobre 
salvação, por isso, vez por outra, as comunidades realizam a leitura deste livro, 
associando-o ao ministério de Jesus. É evidente, que o profeta não estava 
referindo-se diretamente a ele, entretanto, o tom messiânico, a presença das 
crianças como símbolo de libertação e renovação, se aproximam da cena da 
manjedoura. Por isso, desde as primeiras comunidades cristãs, a aproximação 
é inevitável. Sua atuação se deu entre os anos 740 a 700 A.C.

NO CONTEXTO
 A profecia de Isaías acontece num período de extrema violência. Judá e 
Israel, bem como outros reinos menores, sabiam da potência representada 
pela Assíria e que, em breve, eles sofreriam uma invasão e dominação deste 

“povo”. Aliás, vale ressaltar que, por vezes, nos capítulos de 6 ao 11 de sua 
profecia, Isaías utiliza-se desta expressão “povo”, para referir-se às elites e aos 
soldados desta época. Este “povo” que “ouve, mas não entende” (Is 6.9), e que 
é “insensível” (Is 6.10) às necessidades do povo.
  É interessante observar o capítulo 10, no qual o autor descreve a perversidade 
dos dominadores, que aprisionam, ferem, roubam e fazem com que a injustiça 
e a maldade prevaleçam. Mas, a esperança é presente em forma de criança. 
Por isso, as comunidades cristãs associam a profecia à imagem de Jesus. O 
menino que veio para trazer luz. 
O capítulo selecionado para este estudo, não pode ser lido sem que façamos 
uma leitura atenta dos capítulo anteriores, bem como os capítulos seguintes, 
visto que: o que antecede apresenta todo este quadro caótico e assustador: 
há fome, guerra, medo e morte; e o que sucede (11), nos apresenta uma cena 
de gratidão e louvor, de quem experimentou a liberdade e a paz; porque creu 
e viveu com esperança, as narrativas do capítulo 11. Sim! O que temos nestes 
versos – Is 11, 1-16 – é um tratado de paz e esperança, que se opõe a opressão 
exercida pelos Assírios. 
Se o poder aqui é representado pelos “grandes soldados e reis” do império, a 
profecia nos indica que a resposta vem do povo e está com o povo: trata-se 
de um rebento! Uma criança que nasce entre o povo, entre aqueles que são 
considerados fracos e empobrecidos. É pra estes que será o direito e a justiça. 
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E NO NOSSO TEMPO...
 O cenário em que a profecia acontece não é diferente do nosso; não 
vivemos uma guerra declarada, mas temos um cenário de medo e opressão 
na periferia que nos remete aos tempos do profeta. A população negra é 
vítima constante de agressão e violência; um reflexo da história escravocrata, 
de um país que ainda não se reconhece como racista e que finge não perceber 
os reflexos desses 400 anos de escravidão e dominação.
 A questão da desigualdade racial no país, reforça o cenário de descaso e 
insegurança. Uma pesquisa realizada pela UFSCAR (Universidade Federal de 
São Carlos), em 2014, indica o alto índice de jovens negros mortos em ações 
policiais; segundo a pesquisa, no ano de 2011, quando se calculava o número 
de mortos por 100 mil habitantes, verificando o grupo de cor/raça, o que se 
percebia era que o número de jovens negros era 3 vezes maior do que de 
brancos. 
 E isto apenas reforça o fato indicado anteriormente: há um racismo 
institucional, que reflete nosso passado escravocrata e que faz com que as 
pessoas negras/pobres sejam sempre vistas como “perigosas”. É o Estado, 
reproduzindo o pecado e a opressão. É “o povo”, que na visão do profeta, 
precisa  curar-se desses “ouvidos” que não compreendem o clamor do povo; 
desses “olhos” que se fecham para a realidade, pois há uma necessidade 
iminente de conversão. (Is. 6.10)
 E quando olhamos para o texto de Isaías 11, levando em consideração tudo 
o que está ao seu redor, percebemos que há uma grave denúncia contra 
o militarismo, a violência, a opressão e a dominação que se faz com o uso 
de armas, mas o seu foco é a esperança que se manifesta “num rebento”; 
a esperança está na “raiz”, ou seja, na história do povo. Na valorização e na 
vida daqueles e daquelas que são vistos como “fracos”, pelos opositores. A 
esperança está na criança, nas crianças da comunidade, nos “rebentos” do 
gueto, “nos guris” da periferia. Aquelas que simbolizam a força divina e que 
devem ser defendidas e protegidas, porque é sobre elas que repousa o 
Espírito de sabedoria.
 Ao nos apresentar “um rebento” e salientar que o mesmo “brotará das 
raízes de Jessé”, o profeta reforça que não precisamos e, nem devemos, nos 
aliar aos opressores, mas devemos buscar na nossa história (raízes/origens) 
a esperança necessária para crer e fazer valer o direito e a justiça. Não é por 
força e nem pelo uso de armas, mas com a sabedoria que vem do Espírito e 
que nos conduzirá por veredas de paz e bem. A justiça e a fidelidade serão 
conosco!

VALE LEMBRAR QUE...
 Na profecia de Isaías, as crianças, bem como as mulheres, são apresentadas 
como sinais de esperança (Isaías 6; 9 e 11); Por isso, nas leituras que fazemos 
neste tempo de advento, rememoramos o profeta e o aproximamos da cena 
da manjedoura: vemos aí, Maria e Jesus, numa noite fria, trazendo luz, para o 
mundo que vivia em trevas. A esperança se faz criança. Por isso, é fundamental 
que o advento seja também um tempo para que os nossos olhos sejam 
descortinados e que sejamos capazes de enxergar: as Marias da periferia, os 
rebentos e brotos que tem a sua vida interrompida pela violência que ainda 
impera!

E POR FIM...
 Cremos que Deus pode nos proporcionar dias de paz e fazer com as 
ameaças, representadas por lobos, leões e leopardos, sejam “convertidas” 
e “transformadas” , tal como um cordeiro. Cremos que um “pequenino” nos 
guiará, mas, é preciso que nos posicionemos. Somos o povo de Deus, ou o 

“povo” da opressão? Anunciamos a luz, ou nos aliamos às trevas, com o nosso 
silêncio e com olhos de quem não deseja ver e ouvidos de quem insiste em 
não ouvir o clamor da periferia? 
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 No exercício profético de Isaías, há um convite constante à conversão. Em 
tempo de advento, nós somos chamados e chamadas a experimentar esta 
metanóia, enxergando o que está além dos muros de nossas comunidades 
e enxergando que há rebentos na periferia, clamando por vida e paz. Pense 
nisto!

OREMOS...
 Para que a nossa sociedade se converta dos caminhos de morte; para 
que a vida da juventude negra seja preservada.
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