


A  PRIMEIRA  DESTRUIÇÃO   
DO  PAÍS  DO  POVO  DE  DEUS 



JÓIA DA REVELAÇÃO: 
 
 
 

“Ainda que agora o povo de Israel seja  
tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, 

somente alguns retornarão.  
Deus já decidiu exterminar todo o povo; a justiça  

virá transbordante, como se fosse uma inundação.  
Pois o Eterno, o Deus Todo Poderoso, já determinou 

destruir todo esse país e ele fará o que decidiu fazer”.  
 
 

Isaías 10:22,23 



PREVISÕES PARA SALVAÇÃO 



1 – Antes de realizar qualquer ação que tenha impacto 
significativo sobre o seu povo, o que o Eterno prometeu 

antecipadamente fazer? Amós 3:7 
  

 Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, 
sem ter revelado o seu segredo aos seus servos,  

os profetas. 



2 – O que Deus estava revelando através do profeta Amós  
contra o povo eleito? Amós 3:1, 2 

 
Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós,  

filhos de Israel, contra toda a família que  
fiz subir da terra do Egito, dizendo: 

De todas as famílias da terra  
só a vós vos tenho conhecido;  

portanto eu vos punirei  
por todas as vossas iniquidades. 



A PRIMEIRA PARTE DO EXTERMÍNIO 



3 –A capital do Reino do Norte era a cidade de Samaria e a capital 
do Reino do Sul era a cidade de Jerusalém. Amós previu a 

destruição de qual reino? Amós 3:11-14 
  

 Portanto, o Senhor Deus diz assim:  
um inimigo cercará a tua terra; derrubará a tua fortaleza,  

e os teus palácios serão saqueados. 
Assim diz o Senhor:  

Como o pastor livra da boca do leão as duas pernas,  
ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados  

os filhos de Israel que habitam em Samária,  
junto com um canto do leito e um pedaço da cama. 



3 –A capital do Reino do Norte era a cidade de Samaria e a capital 
do Reino do Sul era a cidade de Jerusalém. Amós previu a 

destruição de qual reino? Amós 3:11-14 
  

Ouvi, e protestai contra a casa de Jacó,  
diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos: 

Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel,  
também castigarei os altares de Betel;  

e as pontas do altar serão cortadas, e cairão por terra. 



4 – Qual reino e por quais motivos ele conseguiu destruir o Reino 
do Norte/Israel? II Reis 17:13, 16, 20, 23 

 

Todavia o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de 
todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltai de 

vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os 
meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais  
e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. 

 

E, deixando todos os mandamentos do Senhor seu Deus, 
fizeram para si dois bezerros de fundição, e ainda uma Asera; 

adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. 



4 – Qual reino e por quais motivos ele conseguiu destruir o Reino 
do Norte/Israel? II Reis 17:13, 16, 20, 23 

 

Pelo que o Senhor rejeitou toda a linhagem de Israel, 
e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos despojadores,  

até que os expulsou da sua presença. 
 

até que o Senhor tirou Israel da sua presença,  
como falara por intermédio de todos os seus servos  

os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra  
para a Assíria, onde está até o dia de hoje. 



A SEGUNDA PARTE DO EXTERMÍNIO 



5 – E o Reino do Sul/Judá? Ele estava em melhor situação que o 
Reino do Norte/Israel para não ser também destruído por Deus?  

II Reis 17:18,19 
  

 Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel,  
e os tirou de diante da sua face;  

não ficou senão somente a tribo de Judá. 
Nem mesmo Judá havia guardado os mandamentos  

do Senhor seu Deus;  
antes andou nos costumes que Israel introduzira. 



6 – O que o profeta Jeremias falou sobre a destruição do Reino de 
Judá e da sua capital Jerusalém? Jeremias 52:3-10 

 

Pois por causa da ira do Senhor, chegou-se a tal ponto  
em Jerusalém e Judá que ele os lançou da sua presença.  

E Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia. 
No ano nono do seu reinado, no mês décimo, no décimo dia do 
mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, 

ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela,  
e contra ela levantaram tranqueiras ao redor. 

Assim esteve cercada a cidade,  
até o ano undécimo do rei Zedequias. 



6 – O que o profeta Jeremias falou sobre a destruição do Reino de 
Judá e da sua capital Jerusalém? Jeremias 52:3-10 

 

No quarto mês, aos nove do mês, a fome prevalecia na cidade, 
de tal modo que não havia pão para o povo da terra. 

Então foi aberta uma brecha na cidade;  
e todos os homens de guerra fugiram,  

e saíram da cidade de noite,  
pelo caminho da porta entre os dois muros,  

a qual está junto ao jardim do rei, enquanto os caldeus  
estavam ao redor da cidade; e foram pelo caminho da Arabá. 

Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei,  



6 – O que o profeta Jeremias falou sobre a destruição do Reino de 
Judá e da sua capital Jerusalém? Jeremias 52:3-10 

 

e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó;  
e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. 

Prenderam o rei, e o fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla  
na terra de Hamate, o qual lhe pronunciou a sentença. 

E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias à sua vista;  
e também matou a todos os príncipes de Judá em Ribla. 



O DESTRUIDOR DE JERUSALÉM 



7-) De onde Deus traria o poder para destruir o reino de Judá e sua 
capital Jerusalém? Jeremias 1:15;  25:9-11 

  

 Pois estou convocando todas as famílias dos reinos do norte, 
diz o Senhor; e, vindo, porá cada um o seu trono à entrada  

das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros  
em redor e contra todas as cidades de Judá. 

 

eis que eu enviarei, e tomarei a todas as famílias do Norte,  
diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de  

Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra,  
e sobre os seus moradores,  



7-) De onde Deus traria o poder para destruir o reino de Judá e sua 
capital Jerusalém? Jeremias 1:15;  25:9-11 

  

e sobre todas estas nações em redor.  
e os destruirei totalmente,  

e farei que sejam objeto de espanto,  
e de assobio, e de perpétuo opróbrio. 

E farei cessar dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria,  
a voz do noivo e a voz da noiva,  

o som das mós e a luz do candeeiro. 
E toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto;  
e estas nações servirão ao rei de Babilônia setenta anos. 



8-) Segundo Jeremias, quem é que estava no controle da 
destruição do reino de Judá e sua capital Jerusalém?  

Jeremias 27:4-6 
 

e lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: 
Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:  

Assim direis a vossos senhores: Sou eu que, com o meu  
grande poder e o meu braço estendido, fiz a terra com os 

homens e os animais que estão sobre a face da terra;  
e a dou a quem me apraz. E agora eu entreguei todas estas 

terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo;  
e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. 



A SALVAÇÃO NA DESTRUIÇÃO 



9-) Deus usou uma alegoria para mostrar a situação do povo 
hebreu que seria expulso da Terra Prometida. Nessa alegoria, 

todos estavam na mesma situação? Jeremias 24:1-3 
  

 Fez-me o Senhor ver, e vi dois cestos de figos,  
postos diante do templo do Senhor.  

Sucedeu isso depois que Nabucodonosor,  
rei de Babilônia, levara em cativeiro a Jeconias,  

filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá,  
e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém,  

e os trouxera a Babilônia. 
Um cesto tinha figos muito bons,  



9-) Deus usou uma alegoria para mostrar a situação do povo 
hebreu que seria expulso da Terra Prometida. Nessa alegoria, 

todos estavam na mesma situação? Jeremias 24:1-3 
  

 como os figos temporãos;  
mas o outro cesto tinha figos muito ruins,  

que não se podiam comer, de ruins que eram. 
E perguntou-me o Senhor: Que vês tu, Jeremias?  

E eu respondi: Figos; os figos bons, muito bons, e os ruins, 
muito ruins, que não se podem comer, de ruins que são. 



10-) Os hebreus que eram representados pelos “figos bons”, o que 
o exílio na Babilônia representou para eles? Jeremias 24:5-7 

 

Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes bons figos, 
assim atentarei com favor para os exilados de Judá,  

os quais eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. 
Porei os meus olhos sobre eles, para seu bem,  

e os farei voltar a esta terra. Edificá-los-ei,  
e não os demolirei; e plantá-los-ei, e não os arrancarei. 

E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou  
o Senhor; e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus;  

pois se voltarão para mim de todo o seu coração. 



PERDIÇÃO PARA OS INFIÉIS 



11-) O que aconteceria com os hebreus representados pelo cesto 
de figos ruins? Jeremias 24:8-10 

 

E como os figos ruins, que não se podem comer, 
de ruins que são, certamente assim diz o Senhor: 

Do mesmo modo entregarei Zedequias, rei de Judá, 
e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém,  

que ficou de resto nesta terra,  
e os que habitam na terra do Egito; 

eu farei que sejam espetáculo horrendo, 
uma ofensa para todos os reinos da terra, 

um opróbrio e provérbio, um escárnio,  



11-) O que aconteceria com os hebreus representados pelo cesto 
de figos ruins? Jeremias 24:8-10 

 

e uma maldição em todos os lugares  
para onde os arrojarei. 

E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste,  
até que sejam consumidos de sobre a terra  

que lhes dei a eles e a seus pais. 



12-) Deus enviou Nabucodonosor para castigar apenas o Reino do 
Sul/Judá e sua capital Jerusalém? Jeremias 25:9, 15-24 

 
eis que eu enviarei, e tomarei a todas as famílias do Norte,  

diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, 
meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus 

moradores, e sobre todas estas nações em redor.  
e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, 

e de assobio, e de perpétuo opróbrio. 



12-) Deus enviou Nabucodonosor para castigar apenas o Reino do 
Sul/Judá e sua capital Jerusalém? Jeremias 25:9, 15-24 

 

Pois assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: 
Toma da minha mão este cálice do vinho de furor,  

e faze que dele bebam todas as nações, às quais eu te enviar. 
Beberão, e cambalearão, e enlouquecerão,  

por causa da espada, que eu enviarei entre eles. 
Então tomei o cálice da mão do Senhor, e fiz que bebessem 

todas as nações, às quais o Senhor me enviou: 
a Jerusalém, e às cidades de Judá, e aos seus reis,  

e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação,  



12-) Deus enviou Nabucodonosor para castigar apenas o Reino do 
Sul/Judá e sua capital Jerusalém? Jeremias 25:9, 15-24 

 

um espanto, um assobio e uma maldição,  
como hoje se vê; 

a Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes,  
e a todo o seu povo; e a todo o povo misto,  

e a todos os reis da terra de Uz,  
e a todos os reis da terra dos filisteus,  

a Asquelom, a Gaza, a Ecrom, e ao que resta de Asdode; 
e a Edom, a Moabe, e aos filhos de Amom;  

e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom,  



12-) Deus enviou Nabucodonosor para castigar apenas o Reino do 
Sul/Judá e sua capital Jerusalém? Jeremias 25:9, 15-24 

 

 
e aos reis das terras dalém do mar; 

a Dedã, a Tema, a Buz  
e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra; 

a todos os reis da Arábia,  
e a todos os reis do povo misto que habita no deserto; 


