
A Bíblia Inteira num Ano 

Lição 23 – Os Livros de Obadias, Jonas, e Miqueias 

1. Obadias 

Obadias quer dizer “Servo de Jeová”.  Este nome aparece vinte vezes na Bíblia representando treze pessoas 

diferentes, mas a única vez que se refere a este profeta é no versículo 1 deste livro.  Ele foi o mensageiro de 

Deus a Edom.  Este livro é o livro mais curto do Velho Testamento. 

2. A Mensagem Central 

Orgulho engana uma pessoa (ou uma nação – versículo 3), e “como tu fizeste, assim se fará contigo” – v 15. 

3. A Estrutura do Livro 

A DESTRUIÇÃO DE EDOM – versículos 1-16. 

A RESTAURAÇÃO DE ISRAEL – versículos 17-21. 

4. A Destruição de Edom – versículoas 1-16 

O nome Edom significa “vermelho”.  Foi o nome dado ao irmão de Jacó, Esaú, porque ele vendeu o seu direito 

como primogénito para comer guisado vermelho – Genesis 25:30. 

Os Edomitas descenderam de Esaú (Genesis 36:1) e viveram no Monte Seir – uma região montanhosa que fica 

no lado sul do Mar Morto.  Hoje em dia, nós chamamos a este sitio “Jordão.”  Seir quer dizer, “peludo, robusto” 

– características de Esaú – Genesis 27:11. 

O antagonismo que existia entre os gémeos, Jacó e Esaú (Genesis 27), persistiu durante séculos e é evidente na 

história de Edom. Os Edomitas rejeitaram o pedido de Israel para passar pela sua terra na sua jornada do Egipto 

à Terra Prometida – Números 20:14-21. 

Edom perdeu a sua identidade como nação antes do tempo de Cristo e desapareceu da história em 70 D.C. 

No tempo de Obadias, a capital de Edom era Sela ou Petra, a cidade da rosa vermelha.  A capital antes de 

Obadias era Bozra (Isaías 63:1). 

Os Edomitas tinham um despeito amargo e persistente para com Israel.  Eles odiaram todos da família de Jacó e 

isso foi o seu grande pecado – versículos 10-14. Por causa do seu pecado contra Israel, julgamento divíno é 

resumido no versículo 15 – “como tu fizeste, assim se fará contigo.”  Isto acontece exatamente como Deus 

proclamou e Edom como uma nação pereceu – Israel permanece.  

5. A Restauração de Israel - versículos 17-21 

Estes versículos ensinam a misericórdia protetora de Deus para com o Seu Povo.  Ninguém que jamais lutou 

contra o povo de Deus tem prosperado, mas pagou caro.  Estes versículos falam da esperança de Israel no Reino 

do Milênio.  Edom pereceu mas Israel floresce.  A história conta que Edom caiu à Babilónia cinco anos após 

terem ajudado a Babilónia a destruir Jerusalem – versículo 13.  Os Nabateus, uma tribo árabe, habitaram a 

capital de Edom, Petra.  Pelo terceiro século, mesmo a língua de Edom havia cessado. 

   

IRMÃOS Esaú Jacó 

NAÇÕES Edom Israel 

CIDADANIA Terrestre Celestial 

CARÁTER Orgulhoso/Rebelde Escolhido/Separado 

 

 

1. Jonas 

Jonas significa “pomba.”  A sua cidade Natal, de acordo com 2 Reis 14:25, era Gate-hefer, uma vila a 6 km de 

Nazaré, a cidade natal de Jesus.  Ele é um bom exemplo de Deus trabalhando através de um homem que era 

como muitos de nós querendo coisas à sua própria maneira, desobedecendo, e fazendo beicinho. 

2. A Mensagem Central 

“Levanta-te, vai, e prega.” (1:2 e 3:2). 



3. A Estrutura do Livro 

Jonas Foge – capítulo 1 

Jonas Ora – capítulo 2 

Jonas Prega – capítulo 3 

Jonas Aprenda – capítulo 4 

4. Jonas Foge – capítulo 1 

Jonas era Hebraico e foi chamado pelo Senhor para ir à cidade capital de Assíria, Nínive, para pregar a 

mensagem de Deus.  Ele foge, não para escapar de Deus, mas para escapar à sua chamada como profeta.  Ele 

não queria que Deus poupasse as vidas dos Ninevitas, então levou um barco na direcção oposta (versículo 3).  

Deus trouxe uma tempestade para dirigir Jonas ao sítio onde Ele o queria (versículo 12-17). 

5. Jonas Ora – capítulo 2 

Jonas tem uma mudança no seu coração no versículo 9 – “o que votei pagarei.” 

6. Jonas Prega – capítulo 3 

Jonas pregou à cidade como “sinal” para os Ninivitas (Lucas 11:29-30).  O sinal foi a sua jornada num peixe.  Mas 

como é que os Ninivitas sabiam disso?  Talvez os marinheiros do capítulo 1?  De qualquer maneira, Jesus disse 

que Ele era um sinal à sua geração tal como Jonas foi um sinal à cidade de Ninive.  Por causa da segunda 

oportunidade dada a Jonas para ser obediente, a cidade tornou-se para Deus, e o coração de Deus mudou a 

respeito desta cidade e do seu futuro.  

7. Jonas Aprenda – capítulo 4 

No capítulo quatro existe um diálogo entre Jonas e o Senhor.  Jonas é raivoso sobre o futuro sombrio de Israel 

enquanto Ninive vai receber misericórdia.  Ele até ora que a sua vida lhe seja tirada (v 1-3).  Jonas saiu da cidade, 

e sentou-se “até ver o que aconteceria à cidade” (v 5).  Deus preparou 3 coisas para Jonas enquanto ele 

esperava, causando o-lhe desejar a morte (v8): 

 - versículo 6 – aboboreira 

 - versículo 7 – um bicho 

 - versículo 8 – um vento oriental 

Versículos 10-11 revelam o coração de Deus: Jonas não é o factor mais importante aqui: É DEUS!  Devemos 

aprender da paciência generosa de Deus e que a eleição de uma nação não exclui a salvação de outras nações.   

8. Jonas Como um Tipo 

PRIMEIRO – A vida de Jonas prenuncia a história de Israel, a sua nação.  As seguintes verdades foram vistas na 

vida de Jonas e na história da nação de Israel: fora da sua própria terra, encontrando refúgio com os gentios, 

clamando a Jeová, desagradado com certas nações. 

SEGUNDO – Jonas mostra a morte, o sepultamento, e a resurreição de Jesus.  Jesus confirmou isto em Mateus 

12:38-41.   

TERCEIRO – Jonas é um tipo de Cristo como um sinal (Lucas 11:29-30).   

Jonas foi um sinal aos Ninivitas como Jesus foi um sinal.  Jonas saiu do peixe após tres dias e tres noites tal como 

Jesus se ergueu do túmulo.  A mensagem de arrependimento depois foi levada aos gentios (os Ninivitas) como o 

evangelho foi oferecido aos gentios após a ressurreição de Jesus. 

 

1. Miqueias 

O profeta Miqueias é muitas vezes citado na época de Natal por causa das suas profecias acerca da cidade onde 

o Messias nasceria.  Miqueias e Isaías profetizaram de assuntos semelhantes incluindo o nascimento e a morte 

do Messias (Is. 53).  É possível que Miqueias e Isaías se conhecessem.  Isaías foi um homem bem educado 

enquanto Miqueias era um homem do campo. 

O nome Miqueias quer dizer “como Jeová.”  Foi um profeta a Judá mas muitas vezes também incluiu Israel (as 10 

tribos) e Samaria, a sua capital.  Ele profetizou durante os reinos de Jotão, Acaz, e Ezequias (1:1 e Jeremias 

26:18). 

2. A Mensagem Central 

Julgamento no presente – abençoamento no futuro. 



3. A Estrutura do Livro 

Julgamento Declarado – capítulos 1 a 3 

Bençãos Prometidas – capítulos 4-5 

Exortações ao Arrependimento – capítulos 6-7 

4. Julgamento Declarado – capítulos 1 a 3 

Jeová usou a Assíria para julgar o seu povo (1:9).  Versículo 9 diz, “A sua (Assíria) chaga é incurável, porque 

chegou até Judá: estendeu-se até à porta do meu povo, até Jerusalém.”  Os nomes dos sítios são encontrados 

nos versículos 10-16 e estavam todsõs localizados na pequena área onde Miqueias foi criado.   Capítulos 2 e 3 

dão os detalhes do julgamento contra Israel (nota 2:7 e 3:1). 

5. Bençãos Prometidas – capítulos 4-5 

Capítulo 4 – o reino futuro. 

Capítulo 5 – o futuro Rei. 

Estes capítulos contam de coisas que ainda estão no nosso futuro também porque ainda não foram cumpridas.  

4:1 fala dos “últimos dias” e versículo dois inclui outras nações no Reino do Milênio.  Nota a mudança do futuro 

ao presente em 4:9 “E agora farás tão grande pranto...”, versículo 10 ,“agora saíras da cidade...” e versículo 11, 

“agora se congregaram muitas nações contra ti...” e 5:1 “Agora... por-se-à cerco contra nós.” 

5:3 Deus “os entregará até” a segunda vinda de Cristo.  Em 5:2, Miqueias profetiza o lugar do nascimento do 

Cristo.  Em Mateus 2:5, quando os reis do oriente perguntaram a Herodes onde poderiam encontrar o rei dos 

Judeus, os escribas deram uma resposta definida baseada em Miqueias 5:2.  Entre os versículos 2 e 3 existe a 

época presente que o Miqueias não conseguia ver.  O resto do capítulo fala do Reino Futuro. 

6. Exortações ao Arrependimento – capítulos 6-7 

Estes capítulos estão escritos na forma de uma conversa entre Jeová e o seu povo.  Um versículo chave é 6:8, 

“Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames 

a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus?” 

Deus perdoa e esquece – 7:18-19. 

7. Pontos de Interesse em Miqueias 

Seis profecias de Miqueias tornaram-se história: 

(1) A QUEDA de Samaria em 722 A.C. (1:6-7). 

(2) INVASÃO de Judá em 702 A.C. (1:9-16). 

(3) A QUEDA de Jerusalem em 586 A.C. (3:12 e 7:13). 

(4) O CATIVEIRO Babilónico em 586 B.C. (4:10). 

(5) O REGRESSO do cativeiro (4:1-8, 7:11, 14-17). 

(6) O NASCIMENTO de Jesus em Belém (5:2). 

 

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO? 
 Os Edomitas descenderam de quem? _______________________ 

 Edom pereceu como nação? _________________ 

 Porque é que Jonas fugiu? ___________________________________________________________________ 

 Jonas é um tipo de quem?  Porquê? ___________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 Miqueias é lembrado por qual profecia? _______________________________________________________ 

    

TRABALHOS PARA CASA: 

1. Leia Naúm, Habacuque e Sofonias (menos que 2 capítulos por dia). 

2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana. 

3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia. 

4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia. 


