
Exposição de Naum

Naum 1.1
O Deus que fala à cidade



I Deus fala a uma cidade



Deus fala com Nínive



Localização de Nínive



Reconstituição de Nínive



Louvre, deidades protetoras de Nínive



Louvre, deidades protetoras de Nínive



Ca. 130 antes, envio do profeta Jonas, Jan Brueghel



O arrependimento de Nínive, John Martin



Deus lida não apenas com indivíduos 
isolados, mas com cidades inteiras



II Deus fala — por meio de uma 
“sentença”



mǎś śā(ʾ)ʹ, “oráculo”; 
“peso”



O império assírio



Império assírio Império babilônico

7º século a.C.

642 a.C. 612 a.C.

Final do reinado de Manassés 
Assíria no auge de sua força

622 a.C.

Reforma 
radical de Josias

Queda da Assíria 
Nínive tomada pelos babilônios



O entretenimento assírio

Frederick Bridgman, 1878



A Assíria era uma nação perversa. Do ponto 
de vista espiritual, os assírios eram 

politeístas, com traços de animismo. O seu 
principal deus era Asur e, com o tempo, o 

deus Marduque da Babilônia também 
passou a ser adorado. Havia um mal social, 
pois as casas que vendiam cerveja, bem 

como os bordéis prosperavam e a prática 
de sexo em lugares públicos era comum. 

A escravidão tinha um papel importante.



Do ponto de vista cultural, a Assíria era bem 
desenvolvida; no aspecto militar, era bem 

equipada e forte. O tratamento desumano 
de cativos era comum; homens eram 

açoitados na presença de seus filhos; olhos 
eram arrancados; ganchos eram colocados no 

nariz e amarrados com cordões finos a uma 
corda mais grossa; este era o método 

assírio de manter os cativos subjugados 
enquanto eram levados para o cativeiro 

Gerard Van Groningen



Um século antes, Deus usou a Assíria como 
“cetro de sua ira” (Is 10.5). Mas a ganância 
assíria foi além da medida (Is 10.7). Por 
isso Deus prometeu destruí-la (Is 10.12)



III Deus fala por meio de 
Naum



Deus fala por meio de um 
profeta discreto 

Deus fala por meio de 
seres humanos



Concluindo…



Atentemos para estas 
verdades simples 

Agradeçamos por que 
Deus nos falou e 
alcançou
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