A PROFECIA DE SOFONIAS:
uma breve introdução
“Deixarei em você um resto, um povo pobre e fraco,
que se refugiará no nome de Javé.” Sf 3,12

QUEM FOI SOFONIAS?
- Genealogia mais longa dentre os profetas (cf. 1,1);
- Duas possibilidades:
1) Descendente real (tataraneto do rei Ezequias)?
2) Filho de Cusi (Cuch, Etiópia) = negro africano?
- Sofonias (Tsephaniah) = “Javé escondeu”.

EM QUE LUGAR E ÉPOCA SOFONIAS EXERCEU SUA
ATIVIDADE?
Sofonias pregou em Jerusalém, provavelmente entre os anos
640-620 aC (século VII aC), ou seja, durante a menoridade do rei
Josias.

O QUE ESTAVA ACONTECENDO NO TEMPO DE
SOFONIAS?
Nos cem anos anteriores...
Reinado de Acaz (736-716 aC): Judá tornou-se vassalo da Assíria,
foi obrigado a pagar altos tributos e o povo aderiu a costumes
estrangeiros e práticas pagãs (cf. 2Rs 16,7ss);
Reinado de Ezequias (716-687 aC): iniciou uma reforma políticoreligiosa, mas não a concluiu devido à invasão de Senaquerib
(Assíria), em 701 aC, continuando dependente da Assíria (cf. 2Rs
18,13ss);

Reinado de Manassés (687-643 aC) e Amon (642-640 aC): difusão
da corrupção religiosa, política exploratória amparada pela violência
física e pela religião (cf. 2Rs 21,1-22);
Nos dias de Sofonias...
Reinado de Josias (640-609 aC): durante a menoridade de Josias o
poder era disputado entre o “povo da terra” (grandes proprietários de
terra) que defendiam a dinastia davídica e outros dirigentes de Judá
que apoiavam-se em potências estrangeiras (cf. 2Rs 21,23-24);
- O “povo da terra” tornou-se a elite governante de Judá e sob as
influências de uma economia mercantilista e um sistema de
taxação que concentrava o excedente no templo, essa elite
aumentou seu luxuoso consumo às custas da população camponesa
que cada vez mais empobrecia;
- Sofonias ao denunciar a corrupção política, social e religiosa
coloca-se como porta-voz dos “pobres da terra” („anvê hâ‟rets):
camponeses e agricultores sem terra, endividados, os que estão na
periferia da cidade, mulheres, crianças, em suma, os marginalizados.

REDAÇÃO
Acredita-se que o livro de Sofonias foi compilado após a
reforma de Josias, recebendo acréscimos no exílio e pós-exílio, a
saber:
- o título (1,1);
- os oráculos contra as nações Filistéia (2,7), Moab e Amon
(2,8-11), Cush (2,12);
- a lição das nações (3,6-8);
- as promessas salvíficas (3,9-20).

ESTRUTURA DO LIVRO
O livro segue o clássico esquema profético de advertência,
julgamento e promessa e está estruturado em quatro partes:
A) Oráculos contra Judá (1,2–2,3);
B) Oráculos contra as nações vizinhas (2,4-15);
C) Oráculo contra Jerusalém (3,1-8);
D) Promessa de restauração (3,9-20).
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