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Comentário lição 10

O Reino do Norte cometeu muitas injustiças, insistiu no pecado da idolatria e,
principalmente, no sincretismo religioso. Profanou o sagrado, fez “injustiça” com a “justiça”,
en�m, praticou muitas transgressões contra Deus. O resultado disso: o cativeiro assírio como
juízo. A lição desta semana tem o objetivo de mostrar o quanto podemos os afastar do
propósito de Deus por causa das transgressões .1

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.

SAMARIA É CERCADA PELO REI DA ASSÍRIA

Ao lermos os livros dos profetas Amós e Oséias, podemos compreender o contexto da época
em que se encontrava a nação de Israel. A nação havia conquistado uma certa prosperidade
fundamentada em injustiças. Os juízes estavam corrompidos. Os pobres estavam sendo
oprimidos continuamente pelos ricos. A idolatria havia chegado a um nível terrível. Israel
caminhava desenfreadamente rumo ao juízo divino, pois não estavam mais desejosos em
arrepender-se de seus pecados.

Israel aceitou, com facilidade, os modos e padrões de vida dos povos que não conheciam a
Deus. Embora a separação entre Israel e as demais nações fosse uma das exigências
fundamentais de Deus para o seu povo, Israel, muito pelo contrário, foi adotando os
costumes pagão daquelas nações em derredor […] Israel rejeitou os profetas de Deus, os quais
censuravam energicamente o pecado e demandavam arrependimento e obediência à palavra
do Senhor. Rejeitaram os ministérios de Elias, de Eliseu, de Amós, de Oséias e doutros
profetas. A recusa em ouvir e obedecer à Palavra de Deus, aliada ao repúdio à mensagem
profética contra o pecado e o mal são sinais inconfundíveis de apostasia .3
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Após a assunção de Oséias ao trono em Samaria, a Assíria cercou o Reino do Norte e
manteve-a como servo, onde o rei deveria dar presentes contínuos ao rei assírio. Contudo,
Oséias arquitetou trair e abandonar a servidão à Salmaneser a �m de se aliar ao Egito. Esse
plano foi descoberto, o que culminou na captura de toda a nação em cativeiro.

Em 722 a.C., depois de 210 anos de idolatria, de rebeldia espiritual e de corrupção moral,
Deus decretou a queda �nal e o exílio de Israel (isto é, as dez tribos do Reino do Norte). O
avanço implacável do mal entre o povo de Deus, chegara ao ponto culminante irreversível.
Transbordara sua medida de iniquidade. O recurso único de Deus foi aplicar um julgamento,
que dissolveu a nação; restou apenas um remanescente crente e �el para presenciar o
cumprimento das promessas de Deus .3

Destaque

Muitas foram as injustiças: Corrupções, traições. Os protagonistas desse período foram
Jeoroboão II, o rei Oseias e alguns profetas. Esse episódio mostra com clareza o quanto a
natureza humana tem poder de produzir perversão e maldade. Infelizmente, os homens
muitas vezes escolhem o caminho da malignidade .1

A Assíria foi um dos primeiros grandes impérios e �cou conhecida pela sua força bélica e a sua
crueldade desferida contra os seus inimigos, cortando os seus lábios, língua, membros sexuais,
orelha e nariz e, ainda por cima, obrigando-os a trabalhar como escravos. Além disso, eles
tinham métodos de matança ainda mais cruéis: os inimigos eram esfolados vivos, queimados
ou espetados numa estaca até �carem totalmente exauridos. Os assírios espalhavam o horror
por onde passavam, causando muito medo em todas as nações e fazendo com que quase
ninguém lhes oferecesse resistência. O poderio de terror assírio somente seria vencido quando
surgiu Nabopolassar e o seu �lho Nabucodonosor, que venceram o Império Assírio e
fortaleceram o Império Babilônico. O terror do invasor foi previsto pelo profeta Oseias:
“Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus; cairão à espada, seus �lhos
serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio” (Os 13.16) .2
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OS PECADOS DO POVO E SUA QUEDA

O Senhor julgou o povo de Israel porque copiaram os maus costumes das nações vizinhas,
adoraram os falsos deuses, adaptaram costumes pagãos e seguiram seus próprios desejos. Não é
seguro criar a própria religião, porque as pessoas que o fazem tendem a viver de modo egoísta.
Israel aprendeu que viver para si mesmo trazia sérias consequências da parte do Senhor .4

Como já adiantamos, o povo de Israel andava em desenfreados passos para longe de Deus. A
tentativa de imitar as nações vizinhas levava Israel a desejar uma vida hedonista, cujo prazer
pessoal estava acima de tudo e todos. A corrupção havia chegado até aos sacerdotes, que, em
conluio com os governantes, extorquiam o povo deliberadamente.

Os israelitas adoravam as divindades astrais e outros deuses, porque criam que eles lhes
proporcionariam uma vida melhor, isto é, mais prosperidade, abundância, saúde, prazer,
bem-estar e segurança . Os pecados públicos e ocultos do povo foram a causa de uma grande
destruição ter vindo por sobre Israel. Não só toleraram a maldade e a idolatria pública, como
também cometeram pecados ainda piores secretamente. Estes são aqueles que as pessoas não
querem que cheguem ao conhecimento das outras, por serem embaraçosos e as incriminarem.
Os pecados ocultos não são secretos para Deus .

3

4

Os israelitas foram os responsáveis pelo seu próprio juízo. Os seus atos sentenciaram o seu
cativeiro. Sua idolatria foi a causa que fez o Senhor permitir que a destruição chegasse a suas
casas, levando suas famílias cativas para outro reino.

Destaque

Um dos principais pecados dos israelitas foi o pecado de idolatria. Esse pecado sempre os
perseguiu. A imagem do profeta Oseias casando-se com uma prostituta denota a gravidade
desse adultério espiritual. Houve também o pecado da indiferença e da exploração dos pobres
que foram colocados em pé de igualdade com a idolatria .1
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Essa situação espiritual calamitosa de Israel atraiu a indignação divina, até que, conforme
relato de Reis, Ele expulsou-os da sua presença. Os israelitas foram levados cativos pela Assíria
em 722 a.C., ao �nal do cerco a Samaria, que durou três anos. Segundo os registros do rei
assírio Sargão II, foram exilados 27.280 cativos. Os deportados nunca mais voltaram, exceto
alguns poucos para repovoar Samaria; certamente, os exilados desapareceram para sempre,
absorvendo as práticas pagãs e misturando-se com os demais povos .2

OS ESTRANGEIROS OCUPAM SAMARIA

A orientação política da Assíria para tornar a colonizar a Israel e evitar revoltas consistia em
tirar os israelitas de sua terra e trazer os estrangeiros para habitá-la. Espalhar os cativos pela
Assíria evitaria que se unissem novamente, e nova povoação de Israel com cativeiros
estrangeiros também di�cultaria a união dos israelitas remanescentes .4

Isso praticamente acabou com a nacionalidade puramente judaica nas tribos que compunham
a parte Norte do Reino dividido. A estratégia dos assírios visava acabar com a identidade de
Israel, evitando assim uma reação planejada que pudesse surpreender seus exércitos.

Os casamentos mistos entre os israelitas deixados e os estrangeiros trazidos à terra de Israel,
resultaram no povo chamado “samaritano”. O resultado foi uma mistura de tradições
religiosas e culturais estrangeiras com os costumes e a fé dos hebreus .3

Houve uma combinação do culto de Israel com os das tradições dos povos trazidos pelos
assírios. Essa miscigenação nunca foi aceita pelos judeus, que, no tempo do Novo Testamento,
percebemos essa rejeição bem destacada, principalmente no diálogo entre Jesus e a
Samaritana.

Destaque
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Nas tribos do Norte, o sincretismo religioso se aprofundou de tal forma que a
descaracterização da identidade do povo, cujo Deus era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó foi
visível. Entretanto, ao longo das Escrituras vemos que Deus não divide a sua glória com
ninguém .1

Havia sobrado uns poucos israelitas pobres que �caram após o exílio em Samaria e região. A
política Assíria era de que o território espoliado e vencido seria reocupado por povos de outras
regiões e etnias, provocando, assim, uma grande migração e reassentamento de pessoas,
misturando-se às nacionalidades para evitar rebeliões e enfraquecer as províncias. Esse
procedimento do império fez com que o povo que restou em Samaria, aliado aos que foram
para ali deportados pelos assírios, tornasse a religião ainda mais sincrética .2

Esperando Jesus voltar hoje!

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.
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