
 
 

SOFONIAS "O Senhor o escondeu" 

Agostinho Lourenconi + José Carlos de Andrade + José Eduardo Torraque + Marcos Oliveira de Aquino 

 

► quem era? 

● era um profeta da periferia, defendia a população camponesa, denunciando a concentração de 

riqueza em Jerusalém durante o reinado de Josias (640-609 a.C.), que já centralizava o comércio 

e as práticas religiosas. 

 

► qual sua origem? 

● sua genealogia é mais extensa atribuída a um profeta na BH... 

● apresentado como filho de Cusi, nome de origem cushita (etíope), indica que a origem do 

profeta seria africana, mas associá-lo à descendência do rei Ezequias parece querer assegurar a 

origem judaica de Sofonias (1,1). 

 

► qual foi sua época? 

● atuou em Jerusalém, aproximadamente entre 640 e 620 a.C., durante a menoridade do rei 

Josias, quando o "povo da terra"(*) fez rei Josias (cf. 2Rs 21,23-24; 22,1), filho do rei assassinado 

Amon (642-640 a.C.). Era o período da dominação assíria. 

(*) a elite proprietária de terras e outros dirigentes de Jerusalém que, favoráveis a dinastia davídica, exploravam o povo (cf. Ez 22,29). 

 

► quais suas semelhanças? 

● Sofonias (1,2-3) usa linguagem semelhante a Oseias (Os 4,3), referindo-se às consequências 

dos crimes praticados pelos seres humanos... 

● pode ser associado também a Amós e Miqueias (1,13 ~ Am 5,11 ~ Mq 6,15) ao profetizar contra 

aqueles que, na riqueza, exploram o povo... 

● podem ser verificadas semelhanças com Amós (Am 5,14-15) em 2,1-3 e, também, nas 

referências ao "Dia de Javé", aos "pobres da terra", ao "direito" e à "justiça" (Am 5,20 ; 8,4 ; 5,7)... 

● em 3,1-5 encontra-se um oráculo contra oficiais/príncipes, juízes, sacerdotes e profetas da 

monarquia (do centro) como fez Miqueias (Mq 3,1-11). 

 

► qual foi sua mensagem? 

● denuncia a exploração do povo camponês, os "pobres da terra" (2,3), e os coloca como 

protegidos e amados de Javé, por serem modelo de partilha, solidariedade e justiça... 

● profetiza, como Amós (Am 5,18-20) e Isaias (Is 2,6-22), o Dia de Javé (1,14-18), quando este 

punirá aqueles que, idolatrando "ouro e prata", exploraram os "pobres da terra"... 

● apela à conversão dos poderosos, e faz oráculos contra as Nações vizinhas e inimigas (2,1-15). 

O "Dia de Javé" será inspiração para Joel (Jl 2,1-11); para Mateus (Mt 13,41); para um famoso hino, Dies Irae ("Dia da Ira"), do século 

XIII; e para peças musicais de Mozart (1756-1791) e Verdi (1813-1901). 

 

► acréscimos 

● a genealogia inicial (1,1)... 

● o final do cap. 3 (3,6-20), que trata da restauração das Nações, mas principalmente de Judá, 

tem características marcantemente sacerdotais do pós-exílio... 

● acredita-se que os oráculos contra a Filisteia, contra Moab e Amon, e contra Cush (2,4-12), 

assim como "A lição das nações" (3,6-8) também sejam textos posteriores. 


