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Comentário lição 08

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

NAUM

O nome vem do vocábulo hebraico “conforto, confortador”, que deriva do verbo
“arrepender-se”. Este homem de Deus, quase desconhecido, exceto por meio do testemunho
da composição literária que traz o seu nome, é descrito como “o elcosita” (Na 1.1), ou seja,
um nativo da vila de Elcos. Infelizmente, a despeito de várias hipóteses quanto à identi�cação
do local, não foi possível descobrir com certeza esse lugar. Parece razoável presumir que a
cidade �cava na região de Judá, pois o profeta demonstra conhecer bem Judá (e Jerusalém), o
que indica uma certa proximidade dos locais (Na 1.12,13,15) .1

O profeta Naum direciona a sua mensagem ao povo de Nínive. O livro curto, de apenas três
capítulos, envia um oráculo a um povo que já havia recebido um alerta divino e se
arrependido por meio do profeta Jonas, aproximadamente 100 anos antes. Os ninivitas
receberam a mensagem de Jonas, contudo, anos depois os seus habitantes se renderam à
idolatria, retornando à crueldade e à opressão.

Os assírios eram conhecidos no mundo antigo pela extrema crueldade com que tratavam os
povos subjugados. Depois de atacarem uma cidade, passavam a chacinar implacavelmente os
habitantes, deportando o restante da população a outras partes do império. Muitas pessoas
morriam como resultado das marchas forçadas ao exílio (Na 3.3). Os líderes das nações
conquistadas eram torturados sem misericórdia, e executados. Um século antes, Jonas fora
enviado a pregar a Nínive, capital da Assíria. Por algum tempo, os assírios arrependeram-se de
seus pecados, mas logo voltaram aos seus maus caminhos. Deus usara tais ímpios como
instrumento de seu juízo a �m de castigar Samaria, capital de Israel, e deportar os israelitas ao
exílio. Agora, aproximava-se rapidamente o dia do juízo para a própria Assíria .2
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A justiça divina viria sobre os assírios. Deus já havia dado aos ninivitas a oportunidade de
arrependimento, porém, escolheram retornar a seus feitos malé�cos, o que assinou a sentença
de juízo sobre eles. Naum foi o profeta responsável por encaminhar o aviso a Nínive.

A NATUREZA DE DEUS

O capítulo 1 do livro de Naum apresenta uma série de informações acerca de Deus. Nele
encontramos “uma descrição clara e marcante da natureza de Deus – especialmente de sua ira,
justiça e poder, que tornam inevitável a condenação dos ímpios em geral, e a destruição de
Nínive em particular” .2

A teologia de Naum fundamenta-se na fé em um Deus zeloso que toma vingança contra seus
inimigos (Na 1.2). Sua ira não é explosiva ou impulsiva, antes aguarda o momento correto de
ser derramada .3

Quando Naum apresenta Deus como Zeloso, ele destaca a �delidade do Senhor pela proteção
do Seu povo. Deus sabe o momento certo de derramar sua ira sobre aqueles que oprimem e
maltratam o povo que é Seu. Contudo, devemos entender que Deus também é
misericordioso e longanimo, porém, Sua justiça vem no momento certo, a �m de julgar os
opressores.

Deus é tardio em irar-se, ou seja, é paciente (Na 1.3; Jl 2.13). O fato de ter destacado a
paciência de Deus talvez tenha sido utilizado por Naum como um lembrete da visita que
Jonas fez a Nínive alguns anos antes. De acordo com o profeta, a aplicação da ira divina não é
precipitada. Deus não comete injustiças. Sua ira é derramada sobre o “culpado” e jamais
penalizará o “inocente”. Os assírios eram conhecedores da verdade e, mesmo assim, preferiram
viver no pecado. Eles não eram inocentes .3

OS PECADOS DA ASSÍRIA: ATÉ ONDE VAI A PACIÊNCIA DE DEUS
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Deus concede aos pecadores tempo para que se arrependam (2 Pe 3.9). Mas há limites à sua
bondade e paciência. Os que persistem na iniquidade, acabarão como objetos da ira divina
(Rm 11.22) .2

Parece algo contraditório. Um povo que recebeu a misericórdia divina anteriormente agora
estava recebendo o aviso do iminente juízo. Isso nos faz re�etir e perguntar o motivo pelo
qual a decisão divina ter sido diferente nas duas ocasiões. A resposta é simples: a justiça divina
é perfeita, e a Sua misericórdia não tolerará o mal ilimitadamente.

Muitos imaginam (erroneamente) o amor de Deus como uma bondade natural
ilimitadamente permissiva, quando, na verdade, o amor de Deus é rigidamente justiça, e por
este motivo Cristo morreu (Jo 3.16; 1 Jo 3.16). Os assírios abandonaram o arrependimento e
volveram-se para a prática de uma vida pecaminosa. Eles pensavam que poderiam a�igir
novamente o povo de Deus; todavia, o Senhor dos Exércitos não permitiria que isso
acontecesse de novo (Na 1.9). O destino da Assíria já estava traçado […] O livro de Naum traz
uma séria advertência para todos nós: aproveitemos as oportunidades que nos são dadas por
Deus (1 Tm 1.16; Hb 10.37; 1 Pe 3.9). A misericórdia divina deve gerar em nós
quebrantamento, contrição e piedade. Não devemos abusar da paciência de Deus tentando
testar o limite de sua longaminidade. Brincar com a misericórdia é o mesmo que a rejeitar,
optando pelo pecado. No Juízo Final, todos aqueles que perseveraram na prática do mal
experimentarão a ira divina, tendo um destino semelhante à Assíria, conforme profetizado
por Naum .3

O livro de Naum é um convite à re�exão. Como estamos tratando a misericórdia divina em
nossas vidas? Será que estamos alertando aos pecadores que um dia as misericórdias do Senhor
sobre eles cessará, e que receberão o juízo determinado caso não se arrependam
verdadeiramente? Precisamos ser os atalaias que esse mundo precisa, e alertá-los que as
misericórdias do Senhor estão sobre nós, e que não devemos brincar com sua bondade
demasiadamente.

Esperando Jesus voltar hoje!
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Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.

ACESSAR AGORAACESSAR AGORA

https://www.ebdemfoco.com/
http://www.ebdemfoco.com/

