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 O nome Sofonias significa “Javé 
escondeu”, (Javé esconde). Ele é um dos 
profetas menos conhecidos do antigo 
testamento. Ele rompe o silencio de 
profecias sobre a região de Judá, desde 
que Isaias e Miqueias desapareceram, ou 
morreram. Pouco tempo antes do reinado 
de Ezequias acabar (715- 686 a.c).



INTRODUÇÃO

 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. 
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 Sua profecia se da no período do rei 
Josias (640- 609 a.c), mais precisamente 
entre os anos de 640- 630), quando o rei 
Josias vivia na menoridade. Esses foram 
anos de dificuldade 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. 
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 . 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. 





QUEM E SOFONIAS?

 Sofonias, significado: “Javé escondeu” 
“guarda no tesouro”

 Sua linhagem é muito mais longa do que 
a linhagem profética comum, traça quatro 
gerações.



SOFONIAS

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



ESTRUTURA DO LIVRO

 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
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 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”



ATUALIZAÇÃO DE SOFONIAS











 Grupo Sofonias

 Joel Cícero

 Hoach

 Gilberto Feitosa

 Elanio

 Renato Freitas


