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2
O DIA CORRENTE DE YAHWEH
(1.1-20)

Joel descreve uma praga de gafanhotos real e chama o povo ao arrependimento, primeiramente para banir os efeitos da praga de modo que pudessem
continuar adorando ao Senhor na forma prescrita e usual. Antes de descrever
a praga de gafanhotos e seus efeitos devastadores sobre a terra, o profeta Joel
apresenta a si mesmo e fala brevemente sobre a origem da mensagem.
A ORIGEM DA MENSAGEM (1.1)
A palavra do SENHOR que foi dirigida a
-RHO¿OKRGH3HWXHO (1.1)

A identidade do profeta, afora o seu nome e o de seu pai, está envolta
em mistério.1 O título, -RHO¿OKRGH3HWXHO, é uma forma comumente encontrada na profecia do Antigo Testamento; contudo, um autor dar apenas
o seu nome e o de seu pai é algo incomum, ocorrendo apenas em outro
livro, Jonas, em 1.1. A obscuridade dessa fórmula, no entanto, não lança
uma sombra sobre as credenciais do profeta. A brevidade da introdução
sugere que ele era um profeta bem conhecido, alguém que era contemporâneo da peste e das pessoas a quem ele estava falando e, portanto,

1

Veja discussão sobre Joel e sua época no capítulo introdutório.
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alguém que precisava apenas de mencionar o nome de seu pai para se
diferenciar de outras pessoas com o mesmo nome.
Além disso, o profeta não necessitava de outras credenciais para con¿UPDUDPHQVDJHPSRLVDSUDJDGHJDIDQKRWRVID]LDLVVRSRUHOH$UHDOLdade da praga proporcionava um argumento bastante persuasivo e vívido
de que a mensagem era de origem divina. E, para que não houvesse mais
dúvida, Joel estabelece explicitamente a autoridade divina de sua mensagem com a fórmula familiar: palavra do SENHORTXHIRLGLULJLGDD. Essa
frase introdutória comum, empregada pelos profetas para indicar que sua
mensagem era de comissão divina,2 expressa que a mensagem se originou
em Yahweh;3 era a sua palavra.
A utilização do nome do Senhor pelo profeta revela duas coisas básicas, porém importantes. A primeira é a relação desse nome com a aliança.
Uma vez que se trata da maneira como os israelitas designavam Deus, ela
fala de intimidade e de uma relação garantida metaforicamente mediante
a aliança do matrimônio.4$VVLPRQRPHWUDQVPLWHXPVLJQL¿FDGRHVSHcial para aqueles que faziam parte da aliança (cf. Êx. 3.14; Jo 8.58; 18.56). O Antigo Testamento emprega esse nome muitas vezes, e o faz em um
contexto de aliança (por exemplo, em Êxodo 20.7, onde é o nome que não
pode ser tomado em vão; Lv 24.16; Dt 26.17-18; Jr 11.3-4; 31.31-34 etc.).
Em segundo lugar, a característica predominante é a manifestação ativa
do Senhor em favor de seu povo. Embora o nome fosse conhecido desde
à época de Enos (Gn 4.26) e mencionado muitas vezes nas narrativas da
história dos patriarcas, ele está associado exclusivamente à obra de Deus na
redenção de seu povo do Egito. Êxodo 20.2 revela uma associação íntima
entre a aliança de Yahweh com o povo e a promessa de redenção, “Eu sou o
2

Cf. Os 1.1; Mq 1.1; Sf 1.1. Malaquias 1.1 é semelhante, mas não idêntico (ARA: “sentença
pronunciada pelo SENHOR...”). Há formas ligeiramente variadas em Jr 1.2; Ez 1.3; Jn 1.1; Zc 1.1;
1Sm 15.10; 2Sm 24.11.

3

Essa é a tradução seguida ao longo de todo o comentário. As outras traduções existentes são
Yahweh, Yahwe, Jahve, tetragramaton e Jeová (ou Jehovah). A forma Jeová é uma combinação
das quatro consoantes que formam o tetragramaton (Y/J, H, W/V, H) com as vogais do nome
Adonai. Esta última forma apareceu por volta do século XV, com o propósito de se evitar pronunciar o nome do Senhor, uma vez que isso violaria o terceiro Mandamento (cf. Êx 20.7).
4

Oseias retrata de maneira vívida essa relação marital entre Israel e o Deus de Israel, empregando
o nome Yahweh quase exclusivamente. De fato, ele descreve a separação marital como “Eu não
serei mais EU SOU (a forma verbal do nome próprio Yahweh [cf. Êx 3.14]) para vós” (ARA:
“nem eu serei vosso Deus”[Os 1.9]).
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SENHOR, teu Deus, que te tirei da terra do Egito”, o que leva à inevitável conclusão de que “o cerne da revelação do Senhor a Moisés era que ele estava
vindo para redimir seu povo”.5 As palavras de Êxodo 6.2-3 oferecem evidência explícita da relação, o que indica que o caráter expresso pelo nome não
foi plenamente expresso nem compreendido nas gerações anteriores, mas
o seria na ação redentora: “Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou
o SENHOR. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso;
mas pelo meu nome, Yahweh (O SENHOR), não lhes fui conhecido.” Motyer
sustenta com razão que: “Foi o carácter expresso pelo nome que foi sonegado dos patriarcas e não o nome em si”,6 algo que os versículos seguintes
(6-8) deixam claro, declarando três vezes que Ele é Yahweh, aquele que se
manifestará ativamente na libertação do povo do Egito.7
Além de retratar o nome como uma manifestação ativa na redenção,
o Antigo Testamento adiciona o sentido de uma manifestação ativa na
punição e na retribuição. O caráter de Yahweh é revelado tanto em seus
atos redentores, como em seus atos de retributivos:
Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei,
nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança
com eles, porque eu sou o SENHOR, seu Deus. Antes, por amor deles, me
lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito
à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou Yahweh (o SENHOR) (Lv
26.44-45; também, cf. 22.3).

5
J. A. Motyer, The Revelation of the Divine Name (Leicester: Theological Students Fellowship,
1959), 24. Embora o nome Yahweh tenha, quase certamente, origem em hyh, ou tenha linhagem
comum com esse termo, o nome não se limita à ideia de “existência” ou de “ser” (como poderia
sugerir a tradução dos LXX de Êxodo 3.14; João 8.58; 18.5). O uso do Antigo Testamento implica em muito mais do que a simples existência. Além do fato de em Êxodo 3.14 ter sido utilizado
o tempo imperfeito, o nome incorpora a ideia de existência ativa ou de ser contínuo em relação
à obra de Yahweh por seu povo (cf. S. Mowinckel, “The Name of the God of Moses”, Hebrew
Union College Annual [1961] 32:126-127).
6
Motyer, 15. Ele oferece uma tradução descritiva de Êxodo 6.2,3: “E Deus falou a Moisés, e
disse a ele: Eu sou Yahweh. E revelei-me a Abraão, a Isaque e a Jacó no caráter de El Sahddai;
PDVQRFDUiWHUH[SUHVVRSHORPHXQRPH<DKZHKQmRPH¿]FRQKHFHUDHOHV´ ,ELGS
cf. também R. Abba, “The Divine Name Yahweh”, Journal of Biblical Literature (1961) 80:323;
Mowinckel, 126; e C. Gianotti, “The Meaning of the Divine Name YHWH”, Bibliotheca Sacra
(Jan-Mar 1985) 142:45-48.

'HOLW]VFKREVHUYDTXHDH[SUHVVmRHQIiWLFD³(XVRX<DKZHK´DR¿QDOGRYHUVtFXORpXVDGD
“para mostrar que a obra de redenção de Israel reside no poder do nome Yahweh” (C. F. Keil e
Franz Delitzsch, Exodus [Grand Rapids: Eerdmans, 1975 reimpr.], 468).

7
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Essa relação é continuada nos escritos dos profetas. Jeremias, por
H[HPSOR HP XP FRQWH[WR GH MXOJDPHQWR GLYLQR D¿UPD H[SOLFLWDPHQWH
que o objetivo do julgamento é que Israel venha a conhecer verdadeiraPHQWHRVLJQL¿FDGRGRQRPH<DKZHK³3RUWDQWRHLVTXHOKHVIDUHLFRnhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder; e
saberão que o meu nome é SENHOR (Yahweh)” (16.21). Ezequiel lembra
repetidamente Israel disso, quando chama a atenção da nação para o fato
de que em punição “saberão os egípcios que eu sou o Senhor”. Essa frase
não apenas ocorre muitas vezes em Ezequiel, ela é encontrada com frequência em Êxodo (cf. 7.5,17; 8.10, 22; 9.14, 29,30; 10.2; 11.7; 14.4,18).
(]HTXLHO WDPEpP GHFODUD TXH R FDUiWHU H¿FD] GR QRPH<DKZHK QmR VH
limita em escopo ao povo da aliança, pois o conhecimento de Yahweh é
mencionado repetidamente como sendo a culminação do castigo sobre as
nações (cf. Ez 25-32).
Consequentemente, quando o profeta Joel inicia sua profecia a partir
GRQRPHGR6HQKRUDVLPSOHVPHQomRDHVVHQRPHGHVSHUWDVLJQL¿FDWLvamente a ideia do caráter impressionante e ativo de Deus, aquele que
redime e aquele que castiga. Isso os faria lembrar, inevitavelmente, dos
atos anteriores de Yahweh em favor do seu povo, bem como dos atos de
SXQLomRHUHWULEXLomRLQÀLJLGRVFRQWUDRVGHVREHGLHQWHV2SUySULRRXYLU
o nome era um lembrete de que Deus não deixaria de agir em total conformidade com o caráter próprio de seu nome, não somente na redenção
e bênção, mas também na correção e julgamento.
A ORDEM PARA CONTEMPLAR A DEVASTAÇÃO (1.2-4)
Ouvi isto, vós, velhos, e escutai,
todos os habitantes da terra:
Aconteceu isto em vossos dias?
Ou nos dias de vossos pais? (1.2)

A mensagem do Senhor, dada por intermédio do profeta Joel, começa
com um apelo estimulante para que se contemple a devastação que caiu
sobre o povo; a gravidade das condições exige a total atenção deles. Em
um esforço para despertar a atenção dos ouvintes, o escritor emprega uma
linguagem vívida e descritiva, chamando o povo para ouvir e escutar,
prestar estrita atenção ao que está prestes a ser revelado. A terminologia é
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O ANÚNCIO DO JULGAMENTO
SOBRE EDOM
(1-9)

CABEÇALHO (1A)
$YLVmRGH2EDGLDV D
A profecia começa com uma introdução relativamente simples, porém nobre. Servindo tanto como cabeçalho do livro quanto como título,
é a mais curta entre todos os escritores proféticos. Apesar de a revelação
divina dar-se de várias formas (Nm 12.6-8; Hb 1.1), essa mensagem veio
por meio de uma visão.1 A nomenclatura escolhida por Obadias, nessa
ocasião particular, deixa pouca dúvida quanto à origem da mensagem,
uma vez que o termo normalmente serve para designar a revelação divina.
³eXPWHUPRWpFQLFRGHSURIHFLDTXHVLJQL¿FDOLWHUDOPHQWHµYHU¶WHUPR
esse que se desenvolveu a ponto de referir-se não apenas a visões, mas a
uma compreensão ainda mais ampla da revelação divina.”2

1

As únicas outras profecias a serem chamadas de visões são Isaías (1.1) e Naum (1.1), embora
Miqueias (1.1) use a forma verbal de “visão” para descrever a recepção da mensagem divina por ele.

2
Allen, 265. Embora a palavra hebraica possa ser utilizada para denotar uma visão natural (e.g.
Jó 15:17; Sl 58:8[9]; Is 33:20) ou visão de Deus (Êx 24:11; Sl 17:15; 63:2[3]), é usada predominantemente para designar o conteúdo da revelação profética (Bewer, 19).

CAT_Joel_Obadias_final.indd 225

12/07/18 20:05

226

JOEL

E

OBADIAS

&RQYRFDomRSDUDDEDWDOKD EF
Assim diz o SENHOR Deus a respeito de Edom:
Temos ouvido as novas do SENHOR,
HjVQDo}HVIRLHQYLDGRXPPHQVDJHLURTXHGLVVH
Levantai-vos, e levantemo-nos contra Edom, para a guerra.

Para que não haja a menor dúvida sobre a origem, o profeta prossegue com uma frase comumente usada para anunciar os oráculos divinos:
$VVLPGL]RSENHOR'HXV.3 A mensagem de Obadias não foi produzida
por um desejo não santo de vingança, mas provém de maneira sobrenatural do próprio Deus, por meio de uma visão reveladora. A combinação
SENHOR 'HXV, embora não seja incomum, é encontrada predominantemente nos profetas posteriores. Literalmente, seria traduzida por “Adonai
<DKZHK´RSULPHLURQRPHVLJQL¿FD³PHVWUHVHQKRU´HQHVVHFRQWH[WR
anuncia o senhorio soberano de Deus sobre o mundo e a história. Ele é o
Senhor supremo das nações. O segundo nome, que trata da existência e da
presença eternas,4 envolve claramente uma perspectiva de aliança na qual
a relação de aliança com Israel é reiterada.5
O oráculo diz respeito a Edom,6 parente de Israel, vizinho e inimigo
intermitente. Nomeiam-se os edomitas diretamente; contudo, os recebedores imediatos da mensagem são os habitantes de Judá.7 Como aqueles
que recentemente sofreram com a pilhagem de sua cidade, o saque de
suas riquezas, e a escravização dos fugitivos, as palavras servem como
3

Cf. Isaías 7.7; Jr 7.20; Ez 2.4. Visto que a frase não introduz de imediato a fala direta do Senhor,
é melhor considerá-la como um prefácio para a profecia como um todo, na qual o oráculo em si
tem início na frase seguinte. “A fórmula introdutória nessa linha forma, com toda probabilidade,
um subtítulo para a breve obra de Obadias, a qual é de fato uma ode ampliada ou um oráculo que
trata da queda de Edom” (Niehaus, 513; veja também Allen, 145).
4

Veja comentário sobre Joel 1.1.

5

A inclusão do nome de Yahweh em tais pronunciamentos comunicava um sentido importante para o
SRYRGH,VUDHOHVSHFLDOPHQWHGXUDQWHWHPSRVGLItFHLVOHPEUDQGRDRSRYRGRDPRU¿HOGH'HXVHGR
seu compromisso. É notável que essa combinação ocorra em Gênesis 15.2, num contexto que profetiza a permanência de Israel no Egito (Gn 15.18; Êx 3.13-18). A ligação desse sentido com “eu sou”,
a forma verbal do nome de Yahweh, não foi esquecida na época de Jesus (Jo 8.24,58-59; 18.4-8).

6

Veja Introdução.

7

Da mesma forma, Naum entregou, em seu próprio país, um oráculo contra um poder estrangeiro. Jonas, por outro lado, foi chamado a entregar pessoalmente a mensagem de Deus contra um
poder estrangeiro (Jn 1.2).
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encorajamento e promessa de esperança. “Esse pequeno livro é tanto uma
advertência às nações e aos indivíduos que não servem a Deus, como uma
lição para aqueles que o seguem”.8
7HPRVRXYLGRDVQRYDV. Ao usar o verbo na primeira pessoa do pluUDO R SURIHWD HVWi VH LGHQWL¿FDQGR FRP VHX SRYR ( DR ID]rOR 2EDGLDV
pode estar enfatizando a importância da mensagem para seu próprio povo.
“Em sentido estrito, a mensagem vem do profeta, mas chegou a ele como
representante de seu povo, e ela não foi direcionada apenas ao seu ouvido.”9 O termo novas não autoriza um sentido particular; sua essência deriva
apenas do contexto. Embora as Escrituras o utilizem para designar muitas
coisas diferentes, como rumores ou notícias falsas, o contexto do versículo
1, bem como o livro inteiro, deixa pouca dúvida acerca do sentido dado aqui.
Trata-se de uma mensagem divina dada a Obadias por meio de uma visão.
E, pela terceira vez, o profeta reitera a fonte da visão: ela vem GR6HQKRU.
A visão observa quejVQDo}HVIRLHQYLDGRXPPHQVDJHLUR. O enviado, ou PHQVDJHLUR, pode referir-se a um mensageiro humano, como
em Provérbios 13.17; Isaías 18.2; 57.9. No entanto, aqui a identidade do
mensageiro é, com maior probabilidade, a de um anjo, como em Jeremias
49.14. Embora os profetas quando necessário, confrontassem pessoalmente os dignitários das nações estrangeiras (cf. Jr 27.1-3), é duvidoso
que um emissário pessoal tenha sido enviado para reunir as nações contra
Edom. O fato de Israel ter sofrido nas mãos de Edom e de outras nações
nesse período de sua história torna duvidoso uma interpretação como essa.
Ainda que Obadias utilize o perfeito profético (IRLHQYLDGR) para descrever a missão do mensageiro, o contexto da profecia indica que a ruína
de Edom ocorrerá no futuro.10 Ao empregar o tempo verbal passado para
descrever um evento ainda futuro, um senso de certeza é dado à ruína vindoura de Edom. Essa ruína virá das QDo}HV, aparentemente se referindo a
uma coalisão de Estados vizinhos, levantada pelo Senhor contra Edom.11
8

Finley, 354.

$OOHQ$¿UPDQGRTXHDIUDVHGHYHULDVHUHQWHQGLGDFRPRSDUDOHODjVHJXLQWHIUDVH³XP
enviado foi mandado”, Henderson (188) sugere que a intensão do plural é um “nós” editorial e,
assim, deveria ser traduzido no sentido passivo (e.g. “as novas foram ouvidas”).

9

10

Cf. versículos 7-9, onde os verbos estão claramente relacionados ao futuro.

11

Cf. Sl 76.10[11]; Is 44.28; 45.1; Jr 43.10. Os chamados não são distintos dos de Joel 3.7-10
ou Zacarias 14.2, nos quais os exércitos das nações manobram, respondendo à vontade soberana
de Deus.
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Levantai-vos, e levantemo-nos contra ela12 [Edom]SDUDDJXHUUD
é uma mensagem sucinta proclamada com urgência pelo mensageiro. As
convocações começam com o imperativo levantai, imediatamente seguida pelo exortativo do mesmo verbo, levantemo-nos. A redundância
descreve a urgência do momento e pede uma resposta imediata. O termo
levantar indica, com frequência, um chamado inicial para a ação militar13HUHÀHWHXPHOHPHQWRGHGLVFULomRHDH[SHFWDWLYDGHYLWyULD14 Não
é necessário concluir que o plural nós³UHÀHWHDSUHVHQoDGRPHQVDJHLUR
GH<DKZHKRTXDOLGHQWL¿FD<DKZHKFRPRVH[pUFLWRVFRQYRFDGRVSRU
ele”.15 É ainda mais duvidoso que o profeta espere que Israel participe
nessa ação militar, uma vez que sua recente desolação tornaria sua participação difícil, se não impossível.162SOXUDOSRGHVLPSOHVPHQWHLGHQWL¿FDU
o mensageiro com as nações que ele convoca.17 A expectativa de vitória
certa leva o mensageiro a incluir-se entre as nações hostis.
A NAÇÃO SUBJUGADA (2-4)
(LVTXHWH¿]SHTXHQRHQWUHDVQDo}HV
tu és mui desprezado. (2)

Embora o profeta esteja entregando a mensagem para seu próprio
povo, o oráculo é dirigido contra Edom na primeira pessoa e vem do
próprio Deus. O oráculo começa com o termo HLVTXH, prendendo, com
urgência e imediatismo, a atenção dos ouvintes/leitores. Quando usado,
costuma revelar alguma surpresa ou o inesperado, destacando a importância do discurso que virá a seguir. A frase, WH¿]SHTXHQR, tem literalmente
o sentido de passado. A maioria dos comentaristas interpreta o verbo

12
Embora se deva esperar um pronome masculino aqui, o feminino é usado porque o profeta vê
Edom como um país, ao qual se refere normalmente no feminino, tanto na época do AT como hoje.
13

E.g., Dt 2.24; Js 8.1; Jz 4.14; 5.12; 18.9; 1Sm 23.4; Is 21.5; Jr 6.4; Mq 4.13.

)LQOH\  (OHDFUHVFHQWDTXHWDOFRQ¿DQoD³FRQWUDVWDGHIRUPDLQFLVLYDFRPRUHWUDWRGR
subsequente senso de segurança de Edom” (356).
14

15

Niehaus, 514.

16

Finley, 356. A participação da casa de Jacó e José na derrocada de Edom, observada no v. 18,
parece ser escatológica e, dessa forma, não teríamos ali uma referência à derrocada histórica de
Edom, tratada aqui.

17

Henderson, 189.
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