
SOFONIAS 

Veremos que, Sofonias representa um elo na atividade profética, pois ele traz em sua 

profecia algo de original, no que se refere aos profetas anteriores e que servem de inspiração 

paro os que vieram depois dele, como Jeremias e Ezequiel.  

 Os anos no tempo de Sofonias foram de muitas dificuldades para o povo de Judá, que 

sofria sob o jugo do Império Assírio, e internamente com as lideranças, uma contrai aliança com o 

Egito e outra com a Assíria. O profeta denuncia de forma dura a concentração de riqueza em 

Jerusalém, centralização do saldo agrícola, como também o controle do comercio e as praticas 

religiosas. A principal característica de sua profecia é o chamado “dia de Javé” contra os 

soberbos e exploradores.  

Sofonias, significado: “Javé escondeu” “guarda no tesouro”. Sua linhagem é muito mais 

longa do que a linhagem profética comum, traça quatro gerações. Filho de Cusi, cuchita (Cuch, 

Etiópia) – negro africano. Tataraneto de Ezequias (Ezequias foi um soberano rei judeu), a 

analogia do profeta faz dele um descendente real. Exerceu sua atividade no tempo do rei Josias 

(640-609). 

Provavelmente entre os anos 640-630 (menoridade do rei Josias/ antes da vocação de 

Jeremias. Sofonias se coloca como “porta voz” do povo da terra – denúncia da corrupção política, 

social e religiosa.  

Estrutura de Sofonias 

O livro de Sofonias pode ser dividido da seguinte maneira: 

 O Julgamento 

 Aviso do julgamento universal (Sf 1;1-3) 

 O julgamento de Judá e Jerusalém (Sf 1;4-13) 

 O julgamento das nações (Sf 1,14; 2,15). 

 A acusação de Judá e Jerusalém (Sf 3,1-7) 

 Aviso do julgamento universal (Sf 3,8) 

 A Restauração (Sf 3,9-20) 

JULGAMENTO UNIVERSAL - “O DIA DE JAVÉ” 

Sofonias anuncia o “dia de Javé”, o dia do julgamento universal, dia do julgamento de Deus 

sobre os dirigentes de Judá que roubam, explora e oprime os pobres. (cf 1,2-3). O anúncio do 

“Dia de Javé” é violento, uma espécie de anticriação. Por que uma ameaça tão radical? Sofonias 

passa a mostrar as causas que provocam tal condenação: a corrupção religiosa e a corrupção 

dos poderosos. 

TUDO ISSO DEMOSNTRA UM AFASTAENTO, UMA REJEIÇÃO, DO POVO A JAVÉ. 

O julgamento, porém, traz em si uma última esperança (cf 2,1-3): 

Há um caminho de salvação, mas que passa por uma conversão radical: Sofonias aponta o os 

pobres como sendo esse caminho. 



Atualização Sofonias 

Sofonias no seu tempo estava convencido e profetizou com toda sua força que somente 

quando o povo de Deus abandonasse a busca pelas riquezas, pelo poder, pelo luxo, pelos falsos 

deuses e de tudo que os afasta da presença de Javé; poderiam ser e fazer parte do projeto de 

Deus, que e justiça, igualdade e partilha. Os pobres são a esperança da Terra. 

Refrão: A terra e de quem trabalha, de quem nela quer viver. 

O Muro entre Deus e os homens,dicotomia. 

Abandonamos Criador, não percebemos sua presença entre nos. Hoje onde  a ambição 

pelo ter, pelo ser e pelo poder supera nossos estruturas.nossos seguras, nossa Fe, nosso 

esperança, nosso compromisso com a vida . Os pobres são a esperança da Terra. 

Refrão: A terra e de quem trabalha, de quem nela quer viver. 

Ele denuncia a Corrupção em Jerusalém e desmascara os chefes do povo, os sacerdotes, 

ou seja, toda elite, que para manter-se no poder usa de todas as maneiras e formas, 

massacrando e oprimindo os mais pobres. De canto a canto Jerusalém, morada do Altíssimo, vai 

tornado-se lugar de injustiça, dor e sofrimento. O comercio, a vida política, a agricultura, as 

criações e a própria religião são braços do mal. Mas o profeta aponta um caminho único a todos: 

voltar-se para Javé a exemplo dos pobres, para que a justiça seja efetivada. Pois o contrario será 

a destruição. Mas a proposição de Sofonias e a da esperança. (Sf 1,2-11) Os pobres são a 

esperança da Terra. 

Refrão: A terra e de quem trabalha, de quem nela quer viver. 

Cenário mundial: Imperialismos norte americano, imigração, cenário político do Brasil atual. 

O homem se afasta da presença de Javé, coloca a riqueza em seu lugar. Sofonias anuncia 

que Javé vira sobre toda criação corrompida pelo pecado, para julgar a todos que se distanciaram 

de sua presença. (Sf 1,2-3;1,18) E nesse Dia de Javé, Dia amargo segundo o profeta, o Juiz 

Universal, fará justiça, pois ainda há um  resto do povo, que são a esperança de Javé,herdeiros 

de sua herança; e este pobres da terra alçaram sua  misericórdia.(Sf 1,14; 2, 1-3) Os pobres são 

a esperança da Terra. 

Refrão: A terra e de quem trabalha de quem nela quer viver. 

Profetas do nosso tempo. 

 


