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OBADIAS, DEUS CONDENA O ORGULHO DE ISRAEL

__/__/____

Obadias 1.21

“Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú. E o reino será
do SENHOR.” Obadias 1.21
LEITURAS ADICIONAIS
Obadias
O AT menciona vários Obadias e
não há nada que indique qual deles é o autor deste livro. O significado deste nome é "servo de
Yahweh".
Antissemitismo
Semitas são os pertencentes à família etnográfica e linguística originária da Ásia ocidental, e que
compreende os hebreus, os assírios, os aramaicos, os fenícios e
os árabes. Num sentido restrito,
refere-se aos judeus. Por isso, antissemitismo é a atitude de perseguição contra os judeus.
Condenação ao orgulho
A advertência contra Edom, condenando seu orgulho e seu ódio
contra Israel, aparece também na
profecia de Jeremias, em 49.7-22.
Condenação à vaidade
Não deve haver posição alguma,
quer política, intelectual, financeira ou mesmo de dotes físicos
privilegiados, ou ainda qualquer
outra ordem de privilégios com os
quais o Criador nos dotou, que ao
cristão se constitua como fonte de
soberba da vida ou como vaidade.
Porque ainda que alguém prospere e suba como águia, aponto
de ter seu assento "nas estrelas",
se não estiver tudo isso a disposição do Reino, Deus diz: "de lá te
derribarei...” Isaías 14.15.
Soberba da vida
Uma séria luta do crente é para
quebrar todo laço do Diabo em
sua vida. Um desses laços são os
conflitos de relacionamento. Várias causas alimentam esses conflitos, entre elas o orgulho, a vaidade e a soberba. Jesus nos dá a
vitória, ensinando-nos a humildade, Mateus 4.8-11.
Defeitos de comportamento
Altivez = Arrogância, orgulho,
amor próprio.

Hoje estudaremos a mensagem profética de Obadias. Este é o menor livro
de todo o AT. Sua profecia forma um manifesto contra os ferozes edomitas
(ou idumeus), inimigos perpétuos de Israel. Analisando os versos 10 a 14,
compreende-se que o livro provavelmente tenha sido escrito após a queda
de Jerusalém, que se deu em 587 a.C., 2 Crônicas 36.17-21.
Obadias, Jonas e Naum dirigiram sua mensagem escrita quase que exclusivamente a uma nação estrangeira e não a Israel ou Judá. O tema que
permeia cada verso é o perigo do orgulho e do antissemitismo.
I – EDOM JULGADA PELO SEU ORGULHO, 1-9
Historicamente os edomitas são os descendentes diretos de Esaú. Eram
orgulhosos, ferozes e vingativos ao extremo, sempre procurando pretextos
para maltratar os filhos de Jacó. Foram governados por reis, Gênesis 36.
Sua época áurea ocorreu quando Israel deixava a escravidão egípcia. Por
serem vizinhos, estavam frequentemente em conflitos. E, quando Nabucodonosor capturou Jerusalém, Edom regozijou-se com a derrota de Israel,
tomou parte no massacre cruel dos vencidos e aproveitou dos despojos,
Salmo 137.7.
Em tempos passados Deus havia ordenado a Israel que tratasse bondosamente a Edom, Deuteronômio 23.7, mas a conduta desse povo fez mudar
o relacionamento e a sentença de condenação e extermínio foi lavrada contra eles.
Depois da restauração de Israel, Ciro, rei da Pérsia, venceu os edomitas,
matando milhares deles. Tiveram outra derrota esmagadora frente aos judeus sob o domínio e liderança dos Macabeus e, assim, desapareceram
gradativamente do cenário, entre as nações.
a) Aviso sobre a condenação, 1-4 – “A soberba do teu coração te enganou”. O pior problema de Edom era que sua cegueira, provocada pela soberba, invadira mais que seus olhos, descera para o coração e, em seguida, subiu e dominou a mente. O país tinha como capital Petra, cidade
fortificada, circundada por penhascos de até 650m de altura, o que lhes
dava a ilusão de segurança e invencibilidade. Mas foram vencidos.
A Bíblia ensina que arrogância e altivez levam à auto decepção e conduzem imediatamente à queda, Provérbios 16.18. Afinal, o próprio Deus constitui-se inimigo dos soberbos, Tiago 4.6 e 1 Pedro 5.5.
b) O alcance da destruição, 5-9 – Os edomitas haviam espoliado outros
povos, roubando-os e matando-os: agora, eles iriam experimentar a
mesma coisa, pois Deus traria outras nações contra eles. E, o pior, enquanto os ladrões geralmente só levam o que é valioso e os que colhem as
uvas deixam restos nas videiras, o aviso era de que Edom seria completamente devastado, v. 5.
O verso 7 confirma mais uma vez a suprema veracidade e infalibilidade das
mensagens proféticas. Até os aliados de Edom colocariam emboscadas
contra ele. Aos poucos os edomitas foram sendo expulsos de sua terra,
cumprindo-se a profecia de Obadias. No século V a.C., os árabes tomaram

Orgulho = Conceito elevado ou
exagerado de si mesmo; amor
próprio demasiado.
Soberba = altivez, arrogância,
presunção causadas pelo orgulho
excessivo,
Jactância = valorizar-se demasiadamente, ostentação, orgulho.
Exaltação = Ato de vangloriar-se,
gloriar-se, gabar-se, envaidecerse.
O trato ao próximo
No NT, Paulo refere-se à demonstração prática do amor, justiça e
equidade dentro da família, igreja
e no trabalho, Colossenses 3.1225. Com o apóstolo, aprendemos
que jamais podemos prejudicar o
próximo, uma tez que seremos julgados pelo Senhor; 2 Coríntios
5.10. Aqueles que tratam outros
em amor e bondade receberão recompensa do Senhor, Colossenses 3.24; Efésios 6.8. Qualquer
que destrata outro crente carregará tal erro até o julgamento e
sofrerá as consequências sem
parcialidade, Deuteronômio 10.17

sua capital, Petra e, segundo Josefo, historiador judeu, no período dos Macabeus, já haviam desaparecido.
O que levou Edom à ruína? Seu orgulho insuportável, Compare isso com a
queda de Lúcifer, Isaías 14.12-20.
Edom alegrou-se quando Nabucodonosor atacou Israel e incendiou Jerusalém. Mas Israel humilhou-se, levantou-se e, desde 1948 é uma nação
organizada. Já Edom desapareceu da História para nunca mais voltar.
II – O ORGULHO E SEUS ALIADOS, 10-14
O orgulho não nasce sozinho, mas geralmente está ligado a três outros
grandes males:
a) Alienação – Esaú esquecera-se completamente do Deus de seu pai.
Esquecera-se do vínculo familiar que irmanava Edom a Israel e, assim, voltou-se e violentou os filhos de Jacó, atraindo para si confusão e condenação, v. 10. Quantos hoje que desprezam a família e amigos...
b) Falta de fraternidade – Embora fossem parentes, Amom não teve amor,
nem piedade, nem ajudou a Israel. A mensagem principal de Obadias é o
julgamento moral de Deus contra seu orgulho. Quando o exército de Israel
fora destruído, o povo “estava na rua”, seus filhos “sem teto”, v. 11-12. Não
prestou assistência na guerra.
Agressividade – Esaú uniu-se aos espoliadores e “era um deles”. Faltou
com o amor nos momentos de maior ruína e angústia de seu irmão. Foi
violento e hostil diante da calamidade v 11 a 14. Como tem sido nosso
modo de tratar e de falar com familiares, filhos, esposa e parentes? Não é
verdade que às vezes tratamos melhor os estranhos que os nossos próprios queridos?
III – O JULGAMENTO DO ORGULHO, 15-21
A partir do verso 15, o profeta mostra o julgamento que estava reservado
para os edomitas, por causa de seu comportamento. Muito disso se aplica
também àqueles que conhecem a Palavra mas não a cumprem.
O alvo final, segundo Obadias, é que “o reino será do Senhor”, Apocalipse
11.15. Sua esperança acerca da restauração de seu próprio povo se eleva
acima do mero nacionalismo, pois na vitória de Israel, Obadias percebe o
estabelecimento do reino de Deus, v.21. Esse reino será caracterizado pelo
“livramento” e pela “santidade”, v. 17; fatos esses que são ampliados no
Novo Testamento. Como todos os livros proféticos, Obadias também termina com mensagem: de ânimo e de esperança, no reinado do Messias.

LEITURA PARA CULTO DIÁRIO DA FAMÍLIA
DIA
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

TEMA CENTRAL
A queda de Lúcifer
Altruísmo cristão
Convite à humildade
O sofrimento do povo de Deus
O julgamento de Edom
A causa da condenação
O Dia do Senhor

VERSÍCULOS NA BÍBLIA
Isaías 14.12-20
1 Coríntios 10.22-24
1 Pedro 5.1-9
Salmo 137
Obadias 1-9
Obadias 10-14
Obadias 15-21

