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Texto da leitura bíblica em classe:
1 Visão de Obadias: Assim diz o Senhor JEOVÁ a respeito de Edom: Temos ouvido a pregação do
SENHOR, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: Levantai-vos, e levantemo-nos contra
ela para a guerra.
- Obadias foi um profeta de Judá que profetizou a respeito do juízo divino contra Edom. No livro não é
mencionada a sua genealogia, nem outro pormenor a seu respeito.
- Obadias é um nome bastante comum nos tempos bíblicos, e significa “servo do Senhor”. Doze ou treze
pessoas com tal nome são mencionadas na Bíblia (ex: 1Rs. 18.3-16; 2Cr. 17.7; 34.12-13).
- Dependemos da data desta profecia para sabermos se o Obadias que escreveu este livro é citado noutra
parte do Antigo Testamento.
- Como nenhum rei é mencionado, não sabemos com certeza a data em que foi escrito. A única alusão
histórica diz respeito a uma ocasião em que os edomitas regozijavam-se com a invasão de Jerusalém,
tendo tomado parte na divisão dos despojos (vv. 11-14). Não fica claro, porém, qual invasão Obadias
tinha em mente.
- Houve cinco invasões de monta contra a cidade santa durante os tempos do Antigo Testamento: 1) a de
Sisaque, rei do Egito, em 926 a.C., durante o reinado de Roboão (1Rs. 14.25-26); 2) a dos filisteus e
árabes no reinado de Jorão, entre 848 e 841 a.C. (ver 2Cr. 21.16-17); 3) a do rei Jeoás de Israel no reinado
de Amazias, em 790 a.C. (2Rs. 14.13-14); 4) a de Senaqueribe, rei da Assíria, no reinado de Ezequias, em
701 a.C. (2Rs. 18.13); 5) a dos babilônios, entre 605 e 586 a.C. (2Rs. 24;25).
- Acredita-se que Obadias tenha profetizado em conexão com a segunda ou a quinta invasão. A destruição
de Jerusalém por Nabucodonosor parece a menos provável, porque não há nenhum indício, no livro, da
destruição completa de Jerusalém ou da deportação de seus habitantes.
2 Eis que te fiz pequeno entre as nações; tu és mui desprezado.
3 A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta
morada, que diz no seu coração: Quem me derribará em terra?
4 Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o
SENHOR.
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15 Porque o dia do SENHOR está perto, sobre todas as nações; como tu fizeste, assim se fará
contigo; a tua maldade cairá sobre a tua cabeça.
16 Porque, como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as
nações; beberão, e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido.
17 Mas, no monte Sião, haverá livramento; e ele será santo; e os da casa de Jacó possuirão as suas
herdades.
18 E a casa de Jacó será fogo; e a casa de José, chama; e a casa de Esaú, palha; e se acenderão
contra eles e os consumirão; e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o SENHOR o disse.
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