
 
 

Estudo de Célula – Semana de 29/11/20 a 05/12/20 
 

Série: “Uma conversa com os profetas” 
Em nossa série “Uma conversa com os profetas” temos a oportunidade, a cada semana, de estudar sobre 
um profeta específico. Traremos como base para lição de hoje a vida e obra do profeta Naum. O nome 
Naum significa “consolo” e ele realmente carregou uma mensagem de consolo à Judá, porém uma 
mensagem de destruição para Nínive. 

 

11º ESTUDO: A VOZ DO CONSOLO 
 

OBJETIVO: Encorajar os participantes a, nos dias de hoje, assim como no contexto do livro do profeta Naum, 
buscarem ser a voz de consolo em meio a tempos tão desafiadores.  
 

BASE BÍBLICA:”Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz! Comemore as suas 

festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá; ele será completamente destruído.” Naum 1:15 
 

COMPARTILHAMENTO: 
Conforme a mensagem de sua profecia fica claro que o profeta Naum viveu em algum período próximo a 
destruição de Nínive, em 612 a.C. Nínive já havia recebido as palavras do Senhor por meio do ministério do 
profeta Jonas, e de fato os ninivitas responderam muito bem naquela ocasião. Todavia quase duzentos anos 
depois do profeta Jonas, o povo volta a cometer as mesmas obras que o Senhor reprovava, e então aparece 
Naum profetizando a destruição de Nínive, capital da Assíria. Naum teve duplo propósito. (1) pronunciar a 
destruição iminente da ímpia, e cruel Nínive, que estava aterrorizando o mundo inteiro e parecia invencível; (2) 
entregar uma mensagem de consolo ao povo de Deus, declarando que pelo agir do Senhor Nínive cairia, Judá 
teria livramento, e a justiça e o Reino de Deus triunfaria. 
 

1- LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A MENSAGEM QUE NAUM CARREGAVA E APLICAVA, TANTO DE JUÍZO, 
QUANTO DE CONSOLO EM MEIO A UM CONTEXTO DE DESTRUIÇÃO, O QUE VOCÊ PODE APRENDER E 
APLICAR AOS DIAS DE HOJE?  
 

Dentre muitas lições, vejamos três verdades que o profeta Naum nos ensina, que devemos aplicar: 
 

 TRABALHAR PARA TERMINAR BEM – Naum 1:3a “O SENHOR é muito paciente, mas o seu poder é 
imenso; o SENHOR não deixará impune o culpado.” Podemos aprender com a história de Nínive, que 
não é importante apenas começar bem, mas precisamos terminar bem! Nínive começou um processo de 
restauração muito bem após as palavras que Jonas profetizou, mas não conseguiu terminar bem e foi 
destruída como profetizou Naum. Devemos cuidar do nosso coração e das nossas decisões para que 
possamos terminar melhor do que começamos, combatendo os bons combates, terminando a carreira sem 
negociar a nossa fé. 

 

 DECIDIR CONFIAR NAS PALAVRAS DE DEUS – Naum1.7 “O SENHOR é bom, um refúgio em tempos 
de angústia. Ele protege os que nele confiam.” Quando olhamos para estrutura que a cidade de Nínive 
tinha antes de ser destruída, poderíamos facilmente pensar que ela nunca seria derrotada. Ela era conhecida 
como a grande cidade, possuía duas grandes muralhas (a muralha interior e exterior), possuía uma posição 
estratégica em seu contexto geográfico na parte oriental do rio Tigre, detinha incansáveis guerreiros e 
poderosos armamentos de guerra, e tudo isso dava a Nínive uma terrível fama diante de seus inimigos. 
Porém Nínive foi invadida e destruída a forma exata que o profeta disse que seria. Certamente o Senhor 
buscava o mesmo arrependimento que aconteceu no tempo de Jonas. Quantas vezes somos levados a 
analisar as situações de forma racional e mediante esta análise lógica nós julgamos ser impossível ver a 
Palavra de Deus de fato acontecendo, quem sabe por não encontrar meios de conexão entre a realidade 
atual e tudo que Deus disse que aconteceria. Mas Deus zela pela sua Palavra para fazê-la cumprir, e não 
será diferente nas nossas vidas hoje. 

 

 CELEBRAR AS BOAS NOTÍCIAS – Naum 1.15 “Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas 
notícias e proclama a paz! Comemore as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o 
perverso a invadirá; ele será completamente destruído.” Os habitantes de Judá estavam sendo 
perseguidos, saqueados e mortos pelos Assírios, todavia a voz de Deus por meio de Naum chamava o povo 
voltar a comemorar suas festas e cumprir seus votos. Como é possível comemorar festas dentro de 
realidades tão difíceis como a realidade que Judá estava vivendo? O texto nos faz entender que Deus tem o 
poder de colocar um fim nas nossas adversidades por isso podemos cumprir nossos votos, comemorar em 
nossas celebrações e confiar nas boas notícias dos Céus sobre nós. Sem dúvida, a maior e melhor notícia 
para celebrarmos todos os dias é que Deus continua no controle de tudo e tem o poder de fazer com que 
todas as coisas cooperem para o nosso bem. Confiemos e celebremos! 

 

2- DA MESMA FORMA QUE NAUM REPRESENTOU UMA VOZ DE CONSOLO E EXPERANÇA APESAR DE 
TODO O CONTEXTO, NOS DIAS ATUAIS VOCÊ TEM SIDO ESSA VOZ QUE ANUNCIA BOAS NOTÍCIAS E TRAZ 

CONSOLO PARA ESSA GERAÇÃO? 
As boas novas a Judá era de que a Assíria cairia e não poderia mais atacar as cidades judaicas. Semelhantemente, 

hoje podemos anunciar as boas novas de libertação do poder de satanás mediante a fé em Jesus Cristo. 
 


