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Lição 7: NAUM 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Qual é o pensamento Central da profecia de Naum? 
_____________________________________________________________________________. 
 
Quais foram os TRÊS profetas que receberam a ordem de Deus, para profetizarem contra nações 
estrangeiras? _____________________________________________. 
 
Naum 1:8 e 2:4 e 6:  Segundo este texto e o  profeta Naum agora profetiza contra 
quem?___________________________________________________. 
 
Em 539 a.C., essa grande cidade ruiu, em uma só noite, pelos Babilônicos.  
Como eram as conquistas dos Assírios em seus comportamentos com os povos 
dominados?___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________.  
 
O que Deus diz a Judá descrito em Naum 1: 15? ______________________________________. 
 
Os Assírios se achavam como, diante do mundo da época? ______________________________. 
 
Segundo o que está descrito em Naum 3: 5 e 6, o que Deus faria contra os 
Assírios?______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
** Segundo o texto de Apocalipse 9: 6 e 6: 16, o que os ímpios procurarão no Grande Dia do 
Senhor? 
_____________________________________________________________________________. 
 
Segundo Gál.6:7 e 8, o que Deus NÃO ACEITA? _____________________________________. 
 
Ainda sobre Gál. 6:7 e 8, qual é a lei de que Paulo fala? ________________________________. 
 
Se eu semear para a carne, qual será a minha colheita? ________________________________. 
 
Se eu semear para o Espírito, que resultado terei? _____________________________________. 
 
Que atitude, que postura, o que deve acontecer nos seres humanos, que pode levar Deus anular 
o castigo? ____________________________________________________________________. 
 
Segundo Col. 2:13 a 15, o que Jesus Cristo fez a meu favor?______________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
 

 
 

PROFETAS MENORES - 2018 

 



 

Lição 8: HABACUQUE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os Versículos Centrais de Habacuque se encontram em 3: 17 e 18. O que está relatado 
aí?___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
Como se inicia este livro? (Hab.1:1):________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
O que entendo como SENTENÇA? _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
Aquele “POVO ESCOLHIDO DE DEUS”, por petulância, se achava como? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 

Onde o pecado domina, o que o silêncio de Deus SEMPRE PRECEDE? ____________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 
Para quem, Deus estava entregando o reino de Judá? __________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
Judá ousou desobedecer a Deus e permaneceu por quantos anos sob o domínio de que inimigos? 
_____________________________________________________________________________. 
 
Segundo o que está escrito em Neemias 9: 30 e 31, por que Deus não destruiu o povo 
desobediente, por completo? ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
***Em alguns anos, a poderosa, rica, violenta e imoral Babilônia também cairia sob juízo. 
Deus pronuncia os cinco ais que são:  
ai contra_________________________________________ (Hc 2.6-8);  
ai contra_________________________________________ (Hc 2.9-11);  
ai contra a_______________________________________  (Hc 2.12-14);  
ai contra a________________________________________(Hc 2.15-17);  
ai contra a________________________________________(Hc 2.18-20). 
 
Mas QUEM É ESTE DEUS? O que diz Isaías 6: 1 a 3, sobre este Deus? ____________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
Diante da presença santa de Deus, o universo inteiro se contorce, geme, solta expressões de 
espanto, diante Daquele que está___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
Reis, impérios, poderes... se dissiparam durante a história.  
Mas Ele permanece inabalável.  
E como ouço mais a Deus? Estudando a Sua Palavra. 
E somente quando eu consigo criar esta intimidade com o Senhor, é que posso dizer com o profeta 
Habacuque: 3: 17 a 19: “...mesmo que a figueira não floresça......”. 
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