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O Senhor nos Conhece 
 

Naum 1:7 
 

Introdução: Muitas pessoas se relacionam com Deus somente na perspectiva daquilo que Ele 
faz, e não conseguem ver aquilo que Deus é. Quando consideramos apenas o que Deus faz, 
nossa relação com Ele será distorcida, nos tornaremos simplesmente pessoas interesseiras que 
só buscam a Deus quando têm uma necessidade. Quando também consideramos aquilo que 
Ele é, descobriremos um Deus maravilhoso e, certamente, nos apaixonaremos por Ele.  

 
No estudo dessa semana veremos um pouco do caráter de Deus. Estudando Naum 1:7, 
veremos na declaração do profeta uma base sólida para a nossa fé. Quanto mais conhecemos 
o caráter de Deus, mais confiança teremos nele e, consequentemente, maior será a nossa fé. 
São três as afirmações que Naum faz a respeito de Deus: 

 
1. Ele é bom – a primeira afirmação do profeta é que Deus é bom. Tudo o que Ele faz tem como 

base a sua bondade. Deus não é obrigado a nada, Ele nos abençoa e nos socorre porque é 
bom. Não existe maldade em Deus, Ele não tem prazer na dor do homem, pelo contrário, Deus 
se identifica com as nossas dores e sofre conosco. É a bondade dele que o leva  a ser assim; 
isso é o que chamamos de caráter. A bondade é um traço da personalidade de Deus, é uma das 
suas marcas, é uma das suas qualidades que determinam a sua maneira de agir. Sua conduta é 
marcada por essa especialidade, a sua bondade. 

 
Quando experimentamos a bondade de Deus, perdemos o receio de nos aproximarmos dele. 
Pelo contrário, seremos atraídos por ela. Você já teve medo de se aproximar de uma pessoa, 
por saber que ela era pouco confiável ou maldosa? Existem pessoas que nós evitamos nos 
relacionar com elas pelo receio de ser ferido, ser traído, usado e depois abandonado. 
Entretanto, quando descobrimos alguém bondoso, temos prazer de estar com ele. Portanto, 
descubra a bondade de Deus, prove dela (Sl 34:8) e, assim, solidifique a sua fé. 

 
2. Ele é fortaleza – a segunda afirmação do profeta diz respeito à segurança que Deus nos 

proporciona. Isso implica em dizer que Deus não é simplesmente um ser bem intencionado. Ele 
é muito mais do que isso. Se Deus fosse simplesmente bom, isso não resolveria o nosso 
problema. Ele não é somente bom; Ele é um Deus capacitado, que tem condições e poder para 
nos amparar. Por exemplo, tem muitas pessoas que gostariam de ajudar a outras, por serem 
bondosas. Entretanto, elas não conseguem ajudar por não terem capacidade e condições de 
amparar aqueles que precisam ser socorridos. Com Deus é diferente, pois a sua bondade é 
acompanhada da sua capacidade e, por isso, Ele se torna uma fortaleza para aqueles que dele 
se aproximam. 

 
Outro fator importante, a ser destacado nessa declaração do profeta, é que Deus é fortaleza 
no dia da angústia. Isso significa que Deus se propõe a estar conosco nos piores dias, nas 
piores situações. Quando tudo vai bem, sempre teremos quem queira estar conosco. Todavia, 
nos momentos angustiantes é que conhecemos os verdadeiros amigos. Portanto, nos 
momentos de tribulação, conhecemos um Deus identificado com as nossas dores, não apenas 
solidário, mas Poderoso para nos socorrer, fortalecer e nos abençoar. 
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3. Ele nos conhece – a terceira afirmação de Naum é que Deus conhece os que nele se refugiam. 
Aqui encontramos a declaração mais importante  do profeta, pois é necessário ser conhecido 
de Deus. Todos os benefícios anteriores só vigoram na vida daqueles que são reconhecidos por 
Deus. Só desfrutam das suas bênçãos aqueles que fazem de Jesus o seu Senhor e Salvador, pois 
Ele é o caminho para chegarmos a Deus. 

 
O ser humano pode se refugiar na sua própria força, na capacidade própria, nas suas amizades. 
Muitos se refugiam nas drogas, nos vícios, nas orgias, etc. Eles tentam, dessa forma, amenizar 
a sua dor e o seu sofrimento. Porém, todo esse esforço humano é inútil. Por outro lado, 
quando o homem volta-se para Deus e faz dele o seu refúgio, encontrará um Deus amoroso 
que lhe protegerá em todo o tempo. Aqui cabe uma pergunta: Deus lhe conhece? Você é 
conhecido de Deus?  Caso você esteja em dúvida, apresente-se a Ele, chegue à sua presença 
por intermédio de Jesus e faça dele o seu refúgio. 

 


