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1 Naum 1:8

Naum

Este livro descreve uma men-
sagem que Deus deu para o profeta
Naum em uma visão. É sobre o país
da Assíria. A mensagem é destinada
a Nínive, a cidade mais importante
do país, a cidade representa toda a
nação.
O antigo Império Assírio foi

um dos países mais violentos da
história da humanidade, mesmo em
comparação com nações modernas
que usam armas de destruição em
massa. Os assírios eram orgulhosos
de serem cruéis. Registros antigos
mostram que eles desfrutavam
ver as pessoas sofrendo. Eles se
vangloriavam de como torturavam
as pessoas. Eles gostava de assistir
as mulheres e crianças chorando
sobre os corpos sem vida dos seus
maridos e pais.
O livro de Naum dá um claro aviso

para este povo violento. Esta é a
mensagem: “Deus é um guerreiro
mais forte do que vocês!” Quase
todo o livro é umamensagem de cas-
tigo. É a mensagem de advertência
de Deus contra os assírios pela sua
violência, mas é também uma men-
sagem de esperança para o povo de
Deus. Fala da libertação da cruel-
dade que sofreram do seu inimigo
assírio. A dor e as lágrimas não
continuarão (1.12-13). A mensagem
para o povo de Deus é que agora
eles têm alguém para os defender.
O próprio Deus vai lutar por eles.
No livro de Naum, o profeta diz ao

povo de Nínive…
O que devem esperar de Deus (1.2-7)

Que Deus vai destruir a sua cidade e
libertar o povo de Deus (1.8-2.2)
Como sua cidade cairá (2.3-3.19)

1 Este livro trata da profecia de Naum
de Elcós, a visão que teve da parte

de Deus a respeito da cidade de Nínive*.
O Senhor está furioso com Nínive

2Naum diz: “O SENHOR é Deus ciu-
mento e vingativo.

O SENHOR é vingativo,
pois não há ira maior do que a sua.
O SENHOR se vinga daqueles que estão

contra ele
e se enfurece contra os seus inimigos.
3O SENHOR não se ira com facilidade,
embora também seja muito forte.
O SENHOR não deixará sem castigo à

pessoa que tem culpa.
Caminha entre as tempestades e as tor-

mentas de areia;
as nuvens são o pó dos seus pés.
4Repreende o mar e este se seca;
faz todos os rios se evaporarem.
Basã e Carmelo se ressecam;
as flores do Líbano murcham.
5Diante dele tremem as montanhas
e se derretem os montes.
O mundo inteiro e cada um dos seus

moradores
tremem diante dele.
6Quem o poderá enfrentar quando ele

ficar furioso?
Quem poderá suportar o calor da sua

fúria?
Sua ira se espalha como o fogo
e até as rochas são destruídas quando ele

passa por elas.
7 “O SENHOR é bom;
é refúgio em tempos difíceis
e protetor dos que procuram pela sua

ajuda.
8Mas irá destruir aos seus inimigos por

completo:

*1:1 Nínive A capital da Assíria. Assíria destruiu a Israel nos anos 722-721 a.C.
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ele virá como uma grande inundação e
acabará com eles,

perseguindo-os até levá-los para a
escuridão.

9Que fazem alguns planejando contra o
SENHOR?

Ele desbaratará esses planos
e se assegurará de que não surja de novo

a hostilidade.
10Embora sejam como espinhos

entrelaçados
e bêbados saturados de bebida alcoólica,
eles serão consumidos como palha seca.
11 Já foi embora o malvado que fez

planos contra você, Judá*,
e contra o SENHOR”.
12O SENHOR diz: “Embora os assírios

agora estejam sãos e sejam muitos,
ainda assim serão cortados e

desaparecerão.
Judá, tenho feito você sofrer,
mas farei com que você não sofra mais.
13Destruirei o jugo que pesa sobre você,
quebrarei as ataduras que aprisionam

você.
14 “Mas quanto a você, rei de Nínive,
eu, o SENHOR, farei com que não tenha

descendentes.
Destruirei todo ídolo e toda estátua
que exista no templo dos seus deuses.
Terei o seu caixão preparado
porque você não vale nada”.
15Naum diz: “Das montanhas vem um

mensageiro que traz boas notícias,
que proclama a paz.
Judá, comemore as suas festas,
cumpra a Deus suas promessas,
pois aquele perverso nunca mais atacará

você;
será completamente destruído”.

Nínive será destruída

2 Naum diz: “Nínive, um inimigo se
aproxima para atacar você.

Portanto, proteja as muralhas, cuide dos
caminhos.

Fortaleça a si mesma e esteja preparada
para a batalha!

2O SENHOR restaurará a glória de Jacó,
a glória de Israel,
porque os soldados inimigos saquearam

as suas riquezas
e destruíram as suas videiras.
3 São vermelhos os escudos dos soldados
e carmesim, seus uniformes.
O ferro das suas carruagens é como o

vermelho do fogo
enquanto se preparam para a batalha
e fazem vibrar as suas lanças.
4As carruagens de guerra correm livre-

mente pelas ruas
e cruzam a toda velocidade pelas praças.
Parecem carvão aceso, como o vermelho

do fogo;
surgem como relâmpagos.
5 “O inimigo dá ordens aos seus oficiais
e eles se chocam uns com os out-

ros por causa da rapidez com que
respondem.

Eles se apressam em direção à muralha
e fazem a torre de asalto.†
6 São abertas as comportas que detêm os

rios,
de modo que o palácio é destruído.
7A rainha‡ é levada cativa,
e os soldados tiram para fora as suas

servidoras.
O choro delas é tão triste como o das

pombas;
elas batem com as mãos no peito.
8Nínive é como um reservatório

*1:11 Judá ou “Nínive”. O hebraico não é claro.
†2:5 torre de asalto Um tronco de madeira que os soldados usavam para derrubar
as portas de uma cidade ou fazer buracos nas suas muralhas.
‡2:7 rainha Refere-se provavelmente à cidade de Nínive.
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que se esvazia rapidamente.
Ninguém liga mais quando as pessoas

gritam:
‘Pare de se esvaziar! Pare de se esvaziar!’
9Peguem a prata! Levem o ouro!
Não há limite para saquear os tesouros
e a abundância de objetos preciosos.
10Agora está deserta,
destruída, devastada.
O coração das pessoas se derrete de

medo,
os joelhos tremem de medo,
um vazio no estômago é sentido
e os rostos ficam sem cor.
11 “O que aconteceu com a cidade
que era como a toca dos leões?
O leão, a leoa e os seus filhotes
viviam ali sem temor algum.
12O leão matava a sua presa
para alimentar as leoas e os seus filhotes.
Ele enchia a sua caverna de presas
e a sua toca de carne despedeçada”.
13O SENHOR diz: “Eu, o Todo-Poderoso,
estou contra você.
Vou colocar fogo nas suas carruagens de

guerra
e farei com que elas virem fumaça.
Matarei com espada os seus soldados*.
Você não voltará a sair para saquear as

cidades;
ninguém voltará a escutar as notícias dos

seus mensageiros”.
Más notícias para Nínive

3 Naum diz: “Pobre de você, cidade
assassina,

você tem falado muitas mentiras.
Você está cheia de roubo
e sempre anda fazendo vítimas.
2Podem ser escutados os sons de

chicotes,
de rodas e de cavalos galopando

com as suas carruagens, pulando atrás
deles.

3A cavalaria ataca, brilham as espadas,
resplandecem as lanças.
Há multidões de mortos,
muitos cadáveres, não dá para contar.
Há tantos mortos
que as pessoas tropeçam neles.
4Tudo isso aconteceu por causa dessa

prostituta,
aquela bruxa bela e sedutora,
que com as suas seduções escravizou

nações,
e com as suas feitiçarias, povos inteiros”.
5O SENHOR diz: “Eu, o Todo-Poderoso,
estou contra você.
Vou levantar o seu vestido até chegar ao

seu rosto,
mostrarei a sua nudez às nações
e a sua desonra aos reinos.
6 Jogarei em cima de você coisas

nojentas
e a tratarei mal para que todos zombem

de você.
7A partir desse momento, todo aquele

que olhar para você fugirá de perto,
dirão: ‘Nínive está em ruínas,
quem chorará por ela?’
Onde poderá ser encontrado alguém que

a console?”
8Naum diz: “Nínive, você se acha mel-

hor do que Tebas†,
a cidade do rio Nilo?
Tebas também tinha água ao seu redor
e a usava para se proteger dos seus

inimigos.
9Etiópia e Egito a protegeram com seu

imenso poder,
também Pute e Líbia deram o seu apoio

a ela.
10Mas, ainda assim, Tebas foi levada

para longe

*2:13 soldados Literalmente, “filhotes”.
†3:8 Tebas Importante cidade do Egito que foi destruída pelo exército assírio no ano
663 a.C.
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e os seus moradores foram levados
prisioneiros.

Em cada esquina das paredes
as suas criancinhas foram despedaçadas.
Tiraram a sorte sobre os seus cidadãos

mais importantes;
os seus cidadãos mais poderosos foram

acorrentados.
11 “Da mesma forma, você cairá como

um bêbado.
Tentará se esconder,
procurando refúgio do seu inimigo.
12Todas as suas fortalezas serão como as

figueiras,
que, ao estarem carregadas de figos bem

maduros,
alguém chega, sacode a árvore
e os figos já caem na sua boca.
13Os seus soldados são como mulheres.
As portas do país estão totalmente

abertas
para os seus inimigos.
O fogo destruiu as trancas
que as mantinham fechadas.
14 “Reserve água para resistir o cerco;
reforce as suas defesas.
Venha para dentro do barro, pise sobre

ele
e pegue a forma para fazer tijolos.
15Você pode fazer tudo isso
mas, mesmo assim, será consumida pelo

fogo
e será morta pela espada.

O fogo devorará você da mesma forma
como os gafanhotos que vêm

e devoram tudo o que encontram no seu
caminho.

Aumente o seu número tanto como o dos
gafanhotos,

aumente o seu número tanto como o dos
grilos.

16Aumente o número dos seus
comerciantes,

mais do que as estrelas do céu.
Eles são como gafanhotos: comerão tudo
e, depois, irão embora.
17Os seus governantes são também

como gafanhotos.
Os seus funcionários são como insetos
que acampam nas paredes num dia frio,
mas, quando sai o sol, voam;
ninguém mais sabe para onde foram

embora.
18 “Rei de Assíria, os seus pastores estão

dormindo,
os seus cidadãos mais importantes foram

descansar;
o seu povo está espalhado pelos montes
e não há quem o junte de novo.
19Não há forma de curar a sua fratura;
a sua ferida não tem cura.
Qualquer pessoa que ouvir as notícias da

sua destruição ficará alegre,
pois, quem não sofreu a sua crueldade

sem limite?”
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