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Profetas Menores 

NAUM 



NAUM – Esboço* 

PRELÚDIO (1:1-10) 

  - Introdução 

  - A natureza de Deus 

  - Seu caráter na administração da justiça 

  - Seu caráter ilustrado na natureza 

  - Deus administrando a justiça 

  - Refúgio para os fiéis 

  - Vingança contra os maus. 

*c f  Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  



NAUM – Esboço* 

A DESTRUIÇÃO DE NÍNIVE – PARTE DO PLANO 

DE DEUS (1:11-15; 2:2) 

  - Livramento de Judá 

  - Julgamento da Assíria 

*c f  Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  

A DESTRUIÇÃO DE NÍNIVE SERÁ COMPLETA 

(2:1,3-13) 

  - Cerco bem sucedido 

  - Desespero do povo 

  - Desolação antes do julgamento 

  - O povo julgado como nação 



NAUM – Esboço* 

A DESTRUIÇÃO DE NÍNIVE POR CAUSA DO 

PECADO (3:1-18) 

  - Julgamento inevitável 

  - Aniquilação nacional 

*c f  Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  

POSLÚDIO (3:19) 
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AUTORIA e DATAS 

> Naum viveu em Judá 

> Melhor consenso: entre 655 e 650 aC, final do 

   reinado de Manassés. 

> A data do livro está baseada em evidência 

   interna: queda de Tebas em 661aC (cap 3:8) e 

   predição da queda de Nínive (612 aC).  



NAUM – Análise 

> O livro contrasta o poder Assírio com o poder 

    e a soberania de Deus 

> A motivação profética é a confiança de Judá 

   nas nações vizinhas contra a Assiria, esque- 

   cendo do Deus da Aliança. 

> Judá questiona a provisão divina em face da 

   opressão assíria – é necessário lembra-lhes da 

   Aliança com Deus!  



NAUM – Análise 

> A queda de Nínive (capital da Assíria) é predita 

   e a restauração de Judá prometida. 

> O estilo literário do livro é poético (cap 1) e  

   profético (cap. 2 e 3) 

O SENHOR é Deus zeloso e vingador! O SENHOR é 

vingador! Seu furor é terrível! O SENHOR executa vingança 

contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra 

os seus inimigos. (Na 1:2) 



NAUM – Aplicação Geral 

> Deus está no controle das adversidades, por 

   maiores e mais intransponíveis que pareçam. 

> Nosso sentimento de impotência deve nos 

   direcionar para Deus em primeiro lugar. 

> Em que / quem temos depositado nossa 

   confiança e esperança nos momentos de  

   dificuldade? 



NAUM – Aplicação Geral 

  

Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo 

é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo 

faz-se inimigo de Deus. 

Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que 

o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? 

(Tg 4:4-5) 

> A idolatria tem manifestações e formas sutís. 

   Na hora do aperto é possível identificá-las em 

   nossas vidas! 



Profetas Menores 

HABACUQUE 



HABACUQUE – Esboço* 

TÍTULO (1:1) 

*c f  Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  

O PROBLEMA: DEPREVAÇÃO MORAL DE JUDÁ 

AINDA NÃO JULGADA POR DEUS (1:2-4) 

A SOLUÇÃO DE DEUS: CALDEUS JULGARÃO A 

JUDÉIA (1:5-11) 

PROBLEMA: POR QUE ÍMPIOS SÃO USADOS PARA 

JULGAR OS MAIS JUSTOS? (1:12-17) 



HABACUQUE – Esboço* 

A SOLUÇÃO DE DEUS (2:1-20) 

  - O remanescente justo será preservado 

  - A condenação dos caldeus 

  - A certeza da retribuição 

  - A insensatez do saque 

  - A inutilidade da tirania 

  - A vaidade da idolatria 

  - O controle da soberania de Deus 

*c f  Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  



HABACUQUE – Esboço* 

O PROFETA REAGE À SOLUÇÃO DE DEUS (3:1-19) 

  - Oração para que Deus haja como antigamente 

  - Descrita a revelação de Deus no Êxodo 

  - Confessando a completa confiança em Deus 

*c f  Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  
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AUTORIA e DATAS 

> Pouco se sabe a respeito do profeta. 

> Compilação do livro: provávelmente entre 

   605 aC (vitória de Nabucodonosor sobre os 

   egípcios em Carquemis) e 597 aC (invasão de 

   Judá pelos babilônios).    

> Melhor consenso: atividade profética entre 640 

   e 626 aC, início do reinado de Josias. 



HABACUQUE – Análise 

> Habacuque preocupa-se mais com a aparente 

  relutância de Deus em punir a injusta Judá. 

Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu 

ouças? Até quando gritarei a ti: "Violência! " sem que 

tragas salvação? 

Por que me fazes ver a injustiça, e contemplar a maldade? 

A destruição e a violência estão diante de mim; há luta e 

conflito por todo lado. 

Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os 

ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é 

pervertida.. (Hab 1:2-4) 



HABACUQUE – Análise 

> Deus responde: usará os ferozes caldeus 

   como instrumento de justiça. 

"Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e 

pasmem; pois nos dias de vocês farei algo em que não 

creriam, se lhes fosse contado. 

Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, 

que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se 

de moradias que não lhe pertencem. 

É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria 

justiça e promove a sua própria honra. (Hab 1:5-7) 



HABACUQUE – Análise 

> Habacuque apresenta a Deus seu dilema: 

   como Deus permite a uma nação ímpia  

   (Babilônia) oprimir uma nação mais justa  

   (Judá) ?  

Teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal; 

não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses 

perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios 

engolem os que são mais justos do que eles? (Hab 1:13) 



HABACUQUE – Análise 

> O dilema esclarecido por Deus: o justo vive  

   pela fé e será preservado. Babilônia receberá         

   retribuição por sua violência e idolatria.   

Escreva: "O ímpio está envaidecido; seus desejos não são 

bons; mas o justo viverá pela sua fidelidade.(Hab 2:4) 

Seus credores não se levantarão de repente? Não 

despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará 

vítima deles. 

Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que 

restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue, e 

cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. 

(Hab 2:7-8) 



HABACUQUE – Análise 

> A par de Seus propósitos e tranquilizado por 

   Deus, o profeta expressa sua confiança.   

Tranqüilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o 

povo que nos ataca. 

Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas 

videiras; mesmo falhando a safra de azeitonas, não 

havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas 

no curral nem bois nos estábulos, 

ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus 

da minha salvação. 

O Senhor Soberano é a minha força; ele faz os meus pés 

como os do cervo; ele me habilita a andar em lugares altos. 

(Hab 3:16b-19a) 



HABACUQUE – Aplicação Geral 

> Clamar a Deus por justiça deve fazer parte 

   de nossas orações diárias. 

> Lutar com Deus para entender seus 

   propósitos é aceitável. Se estiver em Seus  

   planos Ele nos fará entender. 

"Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: E se 

apenas vinte forem encontrados ali? " Ele respondeu: "Por amor 

aos vinte não a destruirei". 

Então Abraão disse ainda: "Não te ires, Senhor, mas permite-me 

falar só mais uma vez. E se apenas dez forem encontrados? " Ele 

respondeu: "Por amor aos dez não a destruirei". (Gen18:31-32) 



HABACUQUE – Aplicação Geral 

> Nossa vida deve estar firmada na confiança e   

   esperança em Deus. As circunstâncias (aquilo  

   que vemos e sentimos ao redor) não devem 

   nos abalar a fé.  

> Viver sob essa perspectiva produz uma vida 

   de constante louvor e adoração!  



Profetas Menores 

SOFONIAS 



 SOFONIAS – Esboço* 

*  Baseado na Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  

PROFECIA SOBRE OS JUÍZOS DE DEUS (1:1 - 2:3) 

  - Genealogia e identidade do profeta 

  - Anúncio da certeza do julgamento 

  - Anúncio sobre o Dia do Senhor 

  - O Dia do Senhor: dia de “Ais” 

  - O julgamento não será adiado 

  - Exortação ao arrependimento  



 SOFONIAS – Esboço* 

*  Baseado na Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  

DEUS JULGA AS NAÇÕES (2:4 – 3:8) 

  - Destruição da Filístia 

  - Destruição de Moabe e Amon 

  - Julgamento Universal 

  - Jerusalém, a cidade corrupta 

BÊNÇÃOS PROMETIDAS (3:9-20) 

  - Salvação e livramento 

  - Salvação exige louvor 



AUTORIA e DATAS 

> Evidência interna: revelação dada a Sofonias.  

> Posterior à destruição do Reino de Israel, 

   durante o reinado de Josias (Reino de Judá) 

   anterior às reformas desse rei (622 aC) 

> Provavelmente entre 640 aC e 609 aC (reinado 

   de Josias). Possivelmente, 627 / 626 aC 



 SOFONIAS – Análise 

> Profetizou em Judá no reinado de Josias,  

   provavelmente entre as duas reformas 

   efetivadas em Judá por esse rei.   

> O “resto de Baal” indica que a primeira   

   reforma de Josias ainda carecia de 

   efeitos práticos: mudar o coração do povo.   

Estenderei a mão contra Judá e contra os habitantes de 

Jerusalém; exterminarei de Judá o resto de Baal, o nome 

dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes; (Sof 1:4) 



 SOFONIAS – Análise 

> O julgamento de Judá é claramente indicado 

   através da aproximação célere do Dia do  

   Senhor.   

> Os motivos são claros: corrupção e abandono 

   de Deus.   

> O profeta conclama ao arrependimento e apela  

   para os “mansos da terra” para que sigam  

   buscando o Senhor e sejam poupados no “dia  

   da ira do Senhor” (2:1-3)   



 SOFONIAS – Análise 

> Tempos de refrigério viriam onde o Senhor  

   restauraria a sorte de Sião.   

O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou 

fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio 

de ti; tú já não verás mal algum. Naquele dia, se dirá a 

Jerusalém: Não temas ó Sião, não se afrouxem os teus 

braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti; poderoso 

para salvar-te; Ele se deleitará em ti com alegria; renovar-

te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. (Sof. 3:15-

17)   



 SOFONIAS – Aplicação Geral 

> Minha vida com Deus é feita de aparência ou  

   é fruto de um coração (mente) transformado?     

Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende 

toda a sua vida. (Prov. 4:23) 

Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é 

como um homem prudente que construiu a sua casa 

sobre a rocha. 

Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é 

como um insensato que construiu a sua casa sobre a 

areia. (Mat. 7:24,26) 

 



Profetas Menores 

AGEU 



 AGEU – Esboço* 

*  Baseado na Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  

CHAMADA AO EXAME   (1:1-6) 

DECLARAÇÃO DE JUÍZO DIVINO   (1:7-11) 

  - Conclamação ao arrependimento 

  - Explicação das dificuldades econômicas 

A REAÇÃO DO POVO   (1:12-15) 

  - Movimento de obediência 

  - O trabalho tem início 



 AGEU – Esboço* 

*  Baseado na Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  

MENSAGEM DE ENCORAJAMENTO   (2:1-9) 

  - Chamada de abertura aos governantes 

  - Detração humana 

  - A presença divina 

  - A glória da nova Casa 

PROMESSA DE BÊNÇÃO   (2:10-19) 

  - Uma comparação ritual 

  - Solução para os problemas econômicos 



 AGEU – Esboço* 

*  Baseado na Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  

A CONFIRMAÇÃO DE ZOROBABEL   (2:20-23) 

  - Abalando as nações 

  - O líder prometido 



AUTORIA, FONTES e DATAS 

> A profecia está detalhadamente datada: 1º dia 

   do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario 

   (520 aC). Contexto imediatamente pós-exílico.  

> Explicitamente refere-se à palavra de Deus  

   dada por intermédio de Ageu (1:1,13 ; 2:1,10)  

> Referências paralelas da atividade profética 

   de Ageu em Esdras 5:1 e 6:14.  

> Provavelmente compilado entre 520 e 515 aC.  



 AGEU – Análise 

 > A mensagem pós-exílica do profeta conclama 

    o povo e seus governantes a reiniciarem a  

    reconstrução do Templo. Após 16 anos de  

    interrupção!  

 > A solução dos problemas econômicos e  

    sociais dos “retornados” de Babilônia  

    prevalecia sobre o compromisso com a  

    reconstrução do Templo em Jerusalém.  



 AGEU – Análise 

 > Esses mesmos problemas são identificados  

    por Ageu como castigo pela negligência com  

    a obra de Deus!  

 > O encorajamento à retomada da obra sob a  

    benção de Deus é acompanhada de   

    promessas de bençãos materiais.  

 > O governador Zorobabel é alvo de renovação 

    do pacto com a casa de Davi. Implicações  

    messiânicas!  



 AGEU – Aplicação Geral 

 > Como indivíduo: identifico situações ou  

    valores pessoais que impedem a obra  

    transformadora de Deus em minha vida ?  

... ponham em ação a salvação de vocês com temor 

e tremor, (Fil 2:12b)  

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/2/12+


 AGEU – Aplicação Geral 

 > Como indivíduo: identifico situações ou  

    valores pessoais que me impedem ser  

    melhor usado por Deus em sua obra ?  

Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor! 

(Jer 48:10a)  



 AGEU – Aplicação Geral 

 > Como igreja: identificamos situações ou  

    valores coletivos que nos impedem sermos  

    ricamente usados na obra de Deus?  

Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você 

fosse frio ou quente! 

Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da 

minha boca. 

Você diz: Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, 

que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. 

Dou-lhe este aconselho: Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará 

rico; compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez; e 

compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. 

Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. 

(Apo 3:14-19 escrito ao Anjo da Igreja em Laodicéia) 



Profetas Menores 

ZACARIAS 



 ZACARIAS – Esboço* 

*  Baseado na Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  

CHAMADA À CONVERSÃO (1:1-6) 

VISÕES DOS PROPÓSITOS DE DEUS (1:7 – 6:15) 

  - 1ª VISÃO: as aparências enganam 

  - 2ª VISÃO: os destruidores serão destruídos 

  - 3ª VISÃO: a segurança perfeita de uma cidade aberta 

  - 4ª VISÃO: Satanás será silenciado 

  - 5ª VISÃO: o Templo reedificado só pelo Espírito 

  - 6ª VISÃO: a maldição que destrói o pecado 



 ZACARIAS – Esboço* 

*  Baseado na Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  

VISÕES DOS PROPÓSITOS DE DEUS (1:7 – 6:15) 

  - 7ª VISÃO: banido da Terra o pecado personificado 

  - 8ª VISÃO: quatro carros 

  - Cena de coração 

UMA MENSAGEM PROFÉTICA AO POVO (7:1 – 8:23) 



 ZACARIAS – Esboço* 

*  Baseado na Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  

O REINO VINDOURO (9:1 – 14:21) 

  - o Rei e o seu Reino 

  - dois pastores 

  - Jerusalém atacada e libertada 

  - benção íntima prometida 

  - tríplice purificação 

  - a morte do Pastor 

  - o Dia do Senhor 
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AUTORIA, FONTES e DATA 

> Uma outra autoria para os capítulos 9 a 14 é 

   sugerida pela referência à Grécia e por  

   diferenças literárias.                                  

> A autoria é geralmente atribuída ao próprio 

   profeta que teria iniciado seu ministério em 

   520 aC, juntamente com Ageu. 

> Mas Zacarias poderia se referir a fatos futuros 

   ou, mesmo, ter vivido para testemunhar a 

   vitória dos gregos sobre os persas (início do 

   Séc V aC).    



 ZACARIAS – Análise 

> Contemporâneo de Ageu. Complementou  

   seu ministério batendo na mesma tecla: a  

   reconstrução do Templo.    

> Todavia, enquanto a ênfase de Ageu foi no 

   “mãos-à-obra”, Zacarias convoca o povo ao 

   arrependimento e renovação espiritual.   

> Concluída a obra, a preocupação do profeta  

   era preparar o povo para a adoração e serviço 

   adequados.  



 ZACARIAS – Análise 

> Depois de Isaías, Zacarias é o profeta     

   “campeão” quanto às mensagens de natureza 

   messiânica, apontando para a vinda de Cristo. 

- De posição social baixa e humilde (9:9; 13:7) 

- Restauraria Israel pelo sangue da Aliança (9:11) 

- Pastorearia um povo disperso e vacante (10:2) 

- Seria traspassado e ferido (12:10; 13:7) 

- Retornará em glória e livrando Israel dos inimigos (14:1-6) 

- Reinará com paz e justiça em Jerusalém (9:9-10; 14:9,16) 

- Estabelecerá a nova ordem mundial (14:6-19)  



 ZACARIAS – Aplicação Geral 

> Para Zacarias valem também as aplicações 

   empregadas em Ageu: compromisso   

   individual e coletivo para a realização da obra  

   de Deus em cada vida e na vida da  

   comunidade (Igreja).      

> As profecias de Zacarias a respeito da vinda 

   e obra de Cristo são motivo de louvor a Deus  

   pelo que já se cumpriu e na esperança  

   confiante pelo que ainda há de se cumprir. 



Profetas Menores 

MALAQUIAS 



 MALAQUIAS – Esboço* 

*  Baseado na Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  

AMOR INEGÁVEL DE DEUS POR ISRAEL (1:1-5) 

OFERTAS CORRUPTAS POR SACERDOTES 

CORRUPTOS SÃO INCEITÁVEIS (1:6-14) 

SACERDOTES NEGLIGENCIAM AS OBRIGAÇÕES 

DO PACTO (2:1-9) 

MARIDOS INFIÉIS: REPREENDENDO A IDOLATRIA 

E O DIVÓRCIO (2:10-16) 



 MALAQUIAS – Esboço* 

*  Baseado na Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  

A VINDA DO SENHOR: JULGAMENTO INESPERADO 

(2:17 – 3:6) 

BÊNÇÃO SEM MEDIDA: PROMESSAS DE DEUS 

SOBRE A ENTREGA DOS DÍZIMOS (3:7-12) 

AFIRMAÇÕES SEM BASE: CERTEZA DE JUSTA 

RETRIBUIÇÃO (3:13 – 4:3) 

DESPEDIDA INESQUECÍVEL: ADMOESTAÇÃO, 

PROMESSA E AMEAÇA (4:4-6) 



AUTORIA, FONTES e DATA 

> Provavelmente escrito entre 500 a 475 aC 

   por refletir as condições associadas ao  

   período de decadência anterior a Esdras. 

> Pouco se sabe a respeito da pessoa desse 

   profeta. 

> Tradição judaica o considera membro da  

   Grande Sinagoga (como Ageu e Zacarias). 



 MALAQUIAS – Análise 

> Malaquias lida com uma apatia espiritual e  

   desilusão persistentes após a conclusão do  

   Templo. Possíveis motivos: 

   - Zorobabel não renovou um estado Davídico  

     (Ag 2:20-23) 

   - Prosperidade material cumprida parcialmente  

     (Ag 2:6-9) 

   - As migrações para Juda foram apenas tímidas  

     (Zc 8:1-8)   



 MALAQUIAS – Análise 

> O clamor de Zacarias por uma vida espiritual   

   mais profunda teria sido até ridicularizado: 

"Vocês têm dito palavras duras contra mim", diz o 

Senhor. "Ainda assim perguntam: ‘O que temos falado 

contra ti? ’ 

"Vocês dizem: ‘É inútil servir a Deus. O que ganhamos 

quando obedecemos aos seus preceitos e andamos 

lamentando diante do Senhor dos Exércitos? 

Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, 

pois tanto prospera o que pratica o mal como escapam 

ilesos os que desafiam a Deus! “ (Mal 3:13-15) 



 MALAQUIAS – Análise 

> Expostos aos argumentos para retomada da 

fidelidade à Aliança com um Deus justo e 

zeloso, as respostas esperadas seriam: 

   - Fim de um sacerdócio corrupto e complacente 

   - Adoração sincera no lugar de puro ritualismo 

   - Fim dos abusos em relação aos dízimos e ofertas 

   - Restauração de elos familiares rompidos 

   - Implementar um programa de justiça social baseado 

     na ética da Aliança   



 MALAQUIAS – Análise 

> O capítulo 4 é um apêndice messiânico: a   

   vinda de Cristo, precedida de Elias (João Batista).  

“Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que 

venha o grande e terrível Dia do Senhor; ele converterá 

o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, 

para que eu não venha e fira a terra com maldição.“  

(Mal 4:5-6) 

> Jesus associou a profecia a João Batista: 

“E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que 

estava para vir.”(Mat. 11:14 ref. a João Batista) 



 MALAQUIAS – Aplicação Geral 

> O cumprimento das profecias relativas a  

   Jesus devem ser sempre motivo de louvor e  

   esperança.      

> A disposição de espírito e prática de louvor  

   estão alinhados com o meu tempo ou com o  

   tempo de Deus. Saber esperar é prova de fé !       

“Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as 

Escrituras e nem o poder de Deus.”(Mat. 22:29) 



 MALAQUIAS – Aplicação Geral 

“E não vos conformeis com este  

século, mas transformai-vos pela  

renovação da vossa mente, para  

que experimenteis qual seja a boa,  

agradável e perfeita vontade de Deus“  

(Rom 12:1-2) 

> Adoração sincera envolve abandonar pecados  

   e mudar de hábitos.      
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