
A Bíblia Inteira num Ano 

Lição 24 – Os Livros de Naúm, Habacuque, e Sofonias 

1. Naúm 

Naúm profetizou cerca de de 150 anos depois de Jonas.  Ele pregou do mesmo assunto que Jonas – “a destruição 

de Nínive.”  Sabemos pouco sobre o profeta Naúm.  Ele fala a Judá.  

2. A Mensagem Central 

“O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente.” 1:3 

3. A Estrutura do Livro 

A Certeza da Destruição da Nínive – capítulo 1 

O Cerco e a Captura da Nínive – capítulo 2 

As Razões pelo Julgamento – capítulo 3 

4. A Certeza da Destruição da Nínive – capítulo 1 

Nínive, a capital da Assíria, era a maior cidade nos dias de Naúm.  É interessante que dois profetas são dedicados 

a esta cidade – Naúm e Jonas.  Um século antes, Jonas tinha pregado a eles, e agora os encontramos ainda mais 

profundos em pecado. No livro de Jonas vemos a bondade de Deus e no livro de Naúm vemos a sua severidade. 

Nota especialmente 1:2-3 e 1:6-8. 

Compara 1:15 com Isaías 52:7.  Veja também Romanos 10:15. 

5. O Cerco e a Captura da Nínive – capítulo 2 

Nínive faz preparação para o ataque (2:1) da aliança dos Medes, Bablinônios, Citas, e outros.  A batalha é 

descrita vividamente – os portões do rio abrem e o palácio é  dissolvido (2:6). 

6. As Razões pelo Julgamento – capítulo 3 

Este capítulo conta que os pecados da Nínive (4-6) são a causa do seu julgamento.  Em 608 A.C. Nínive caiu de 

acordo com a profecia de Naúm.  A Nínive foi tão completamente destruída no segundo século D.C. que o local 

da cidade tornou-se incerto.  

Há conforto nesta história para nós (e o nome “Naúm” quer dizer conforto.  Pensando na maneira como os 

ímpios florescem e maltratem os inocentes, podemos tomar conforto no facto que Deus tem prometido que que 

Ele vai vingar-se num dia futuro.  Veja Lucas 18:7-8 e Romanos 12:19. 

 

1. Habacuque 

O foco da profecia de Habacuque é a Babilónia.  Obadias falou do destino de Edom, Naúm falou do destino da 

Assíria, e Habacuque do destino da Babilónia.  Habacuque fala a sós com Deus sobre um problema que ele tem 

com a maneira em que Deus governa as nações.  A primeira parte do livro pode ser chamado um colóquio 

(diálogo ou discussão) entre Habacque e Jeová.  A última parte é uma linda descrição de uma teofania (uma 

aparencia visível de Deus).  Habacuque escreveu este livro pouco depois da queda da Nínive em 608 A.C.   Os 

Caldeus (Babilônios) estavam subindo ao poder (1:6).  Ele escreveu a Judá. 

2. A Mensagem Central 

“O justo, pela sua fé viverá.” (2:4b) 

3. A Estrutura do Livro 

A estrutura vem dos primeiros pensamentos encontrados em cada capítulo. 

O FARDO – capítulo 1 

A VISÃO – capítulo 2 

A ORAÇÃO – capítulo 3 

4. “O Fardo” – capítulo 1 

No capítulo 1, Habacuque estava perplexo e aflito com o silêncio de Deus.  Pecado foi abundante então ele 

clamou a Deus (1:2-4) e Deus responde em versículos 5-11.  O profeta é sábio em esperar e “ver o que fala 

comigo, e o que eu respondarei” (2:1). 



5. “A Visão” – capítulo 2 

Deus deu uma visão a Habacque no capítulo 2.  Encontramos duas grandes promessas nos versículos 4 e 14.   

4: “Eis que a sua alma (a alma da Babilónia) se incha, não é recta nele: mas o justo, pela sua fé viverá.”  Este 

versículo é tão significativo que é citado tres vezes no Novo Testament (Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 

10:38).   

14: “Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.”  Este 

versículo deve ser compreendido à luz do Novo Testamento – Mateus 24:30, 25:31, 2 Tessalonicenses 1:7). 

Nota 2:3 – “a visão é ainda para o tempo determinado... espera-o... porque certamente virá... não tardará.” 0 

6. “A Oração” – capítulo 3 

A oração de Habacuque começa com um apelo para revivamento (3:2).  De 3 a 15, há uma expressão de louvor 

ao Senhor pelas obras que Ele tem feito no passado.  Na última parte (16-19) vemos o gozo da salvação.  Com 

circunstâncias no seu pior, podemos regozijar.   

De Habacque, devemos aprender a lição de deixar o nosso fardo perante o Senhor e esperar.  Podemos e 

devemos regozijar em circunstâncias difíceis porque “a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor.” 

 

1. Sofonias 

Sofonias fala mais dos seus origens do que os outros profetas.  Aprendemos que ele é o bisneto de Rei Ezequias.  

Ele profetizou nos dias de Josias, então ele foi contemporâneo de Jeremias (Jer. 1:2).  Foi profeta a Judá.  Joel e 

Sofonias são profetas do julgamento contra Judá mas ambos falam do futuro salvamento glorioso. 

2. A Mensagem Central 

De desolação a salvamento. 

3. A Estrutura do Livro 

 IRA VINDOURA SOBRE JUDÁ – 1:1 a 2:3 

 IRA SOBRE AS NAÇÕES – 2:4 a 3:8 

 PASSANDO DE IRA PARA SARA – 3:9-20 

4. Ira Vindoura sobre Judá – 1:1 a 2:3 

Tudo nesta secção refere ao julgamento que virá sobre Judá na forma do cativeiro pela Babilónia.  Porque é que 

tanta ira vem sobre Judá?  “...porque pecaram contra o Senhor” (v. 17).  Esta secção termina com um apelo para 

arrependimento e encorajamento ao remanascente. 

5. Ira sobre as Nações – 2:4 a 3:8 

O profeta vira de Judá e Jerúsalem para as nações à volta.  Primeiro, ao oeste – Filistia e os Filisteus (2:4-7).  

Depois, Moabe e Amom (2:8-11).  Depois para o sul - Etiópia (2:12).  Depois ao norte – Nínive e Assíria (2:13-15).  

A conclusão é que se Deus preocupa-se e fere as outras nações por causa dos seus pecados, Ele certamente 

ferirá Judá que tem tido privilégios acima das outras nações (3:6-8). 

6. Passando de Ira para Sarar – 3:9-20 

Aqui, o profeta não está a ver Jerúsalem ou Judá, nem as nações à volta, mas está olhando para o futuro  tempo 

de sarar e benção.  O Reino Messiânico será para todas as nações e o povo da aliança estará no centro desse 

reino (3:11-20).  As aflições estarão no passado e (Deus falando aos Judeus) “vos darei um nome e um louvor, 

entre todos os povos da terra” (v. 20).  

 

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO? 
 Qual é o assunto principal do livro de Naúm? ___________________________________________________ 

 Qual foi o outro profeta que falou do mesmo assunto? ___________________________________________ 

 Qual é a mensagem central de Habacuque? ____________________________________________________ 

 Qual foi a oração de Habacuque? ____________________________________________________________. 

 Qual é a resposta à pergunta “Porque é que a ira de Deus veio sobre Judá?” de acordo com Sofonias? 

 ________________________________________________________________________________________ 

 O que é que ele viu no futuro de Israel? ________________________________________________________

    



TRABALHOS PARA CASA: 

1. Leia Ageu, Zacarias e Malaquias (menos que 3 capítulos curtos 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. 


