
Pai Nosso dos Mártires 

Pai nosso, dos pobres marginalizados 

Pai nosso, dos mártires, dos torturados. 

Teu nome é santificado naqueles que morrem 

defendendo a vida, 

Teu nome é glorificado, quando a justiça é nossa 

medida 

Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e 

comunhão 

Maldita toda a violência que devora a vida pela 

repressão. 

Queremos fazer Tua vontade, és o verdadeiro 

Deus libertador, 

Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo 

poder opressor. 

Pedimos-Te o pão da vida, 

O pão da segurança, 

O pão das multidões. 

O pão que traz humanidade, 

Que constrói o homem em vez de canhões 

Perdoa-nos quando por medo ficamos calados 

diante da morte, 

Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a 

lei mais forte. 

Protege-nos da crueldade, 

Do esquadrão da morte, 

Dos prevalecidos 

Pai nosso revolucionário, 

Parceiro dos pobres, 

Deus dos oprimidos 

Pai nosso, revolucionário, 

Parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. 
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“Ai da rebelde, da manchada, da cidade 

opressora! Cidade que não escutou o chamado, 

que não aprendeu a lição. Ela não confiou em 

Javé, nem se aproximou do seu Deus.” (Sf 3, 1-3) 
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Introdução 

O profeta Sofonias (“Deus Protege” ou “esconde”), 

profetizou durante o reinado de Josias (640-609 

AC). Sua atuação foi em torno de 640-620, na 

cidade de Jerusalém, Judá, reino do sul. Nesta 

época, o povo de Judá enfrentava dificuldades por 

causa do domínio assírio e Israel, reino do norte já 

tinha sido conquistado pelos assírios.  

Sofonias, em seu escrito, tinha três preocupações 

principais: o Dia de Javé (1,7) oráculos contra os 

opressores (1,14-18) e a defesa e esperança para os 

pobres. (2, 3) 

O autor denuncia a concentração da riqueza nas 

mãos de poucos, o controle do comércio e as 

práticas religiosas, mostrando a necessidade de 

conversão e de profundas reformas. Assim o livro 

de Sofonias termina num tom de esperança e 

alegria. O Deus justo, que ouve o clamor dos 

fracos, levanta-se para fazer o julgamento, depondo 

os poderosos e exaltando os pobres. 

Contextualização 

 Judá havia permanecido um século        

sob o domínio da Assíria; 

 Pouco a pouco, o povo aderiu os 

costumes estrangeiros e práticas pagãs; 

 Rei Manassés, contribuiu para 

difundir a corrupção religiosa; 

 Manassés foi substituído por seu filho 

Amon; 

 Disputa de poder: povo da terra, nobres 

e príncipes. 

Estrutura do livro e redação 

A disposição atual de três partes do livro de Sofonias 

é atribuída aos editores, concordando com o clássico 

esquema tripartido, tipicamente profético, exemplo: 

Jeremias, Ezequiel.  Temos então: advertência a 

Israel, julgamento das nações e promessas de 

restaurações. 

Assim como muitos dos livros dos profetas, o 

livro de Sofonias tem acréscimos posteriores em sua 

composição. A profecia a ele atribuída foi lida e relida 

no exílio e no pós-exílio. Para os redatores “o resto da 

casa de Judá”, o “Resto do meu povo”, “um povo 

pobre e fraco, o resto de Israel”. (2,7. 9; 3,12).  

Segundo a Nova Bíblia Pastoral, os acréscimos 

atribuídos aos redatores, são: 

A) O título. (1,1) 

B) Os oráculos contra as nações: Filisteia 

(2,7); Moab e Amon (2,8-11), Cush 

(2,12) 

C) A lição das nações (3,6-8). 

D) E a última parte, promessa salvífica 

(3,9-20). 

O livro segue o clássico esquema profético: 

advertência julgamento e promessa. Nunca se 

duvidou da existência do profeta nem da 

canonicidade do livro. Mesmo com os acréscimos 

posteriores.  

Atualização 

Sofonias foi um grande protetor dos 

explorados e injustiçados, sobretudo dos mais 

pobres. Sua posição em defesa da vida o levou a 

adotar uma atitude de denuncia contra a violência, 

enfrentando os poderosos regimes perversos da 

época.  

Nesse mesmo espírito profético de Sofonias, 

homens e mulheres defensores (a) de uma causa não 

temeram perder a vida em favor do Reino, em defesa 

dos oprimidos. Preocupados com o povo ao qual são 

incumbidos de velar, homens e mulheres, profetas e 

profetisas que, de acordo com seus contextos 

procuraram dar uma resposta à situação de opressão 

e injustiça que agrediam a vida, anunciando, 

denunciando e consolando. 


