




INTRODUÇÃO



QUEM ERA SOFONIAS?



Palavra do Senhor que veio 
a Sofonias, filho de Cuchi, 

neto de Gedalias, bisneto de 
Amarias e trineto de 

Ezequias, durante o reinado 
de Josias, filho de Amom, rei 

de Judá:
Sofonias 1.1



UM POUCO 
DE HISTÓRIA



2Re 18.5

Ezequias confiava no 
Senhor, o Deus de Israel. 

Nunca houve ninguém como 
ele entre todos os reis de 

Judá, nem antes nem depois 
dele!



2Re 18.6

Ele se apegou ao Senhor e 
não deixou de segui-lo; 

obedeceu aos 
mandamentos que o 
Senhor tinha dado a 

Moisés. !



2Re 18.7

E o Senhor estava com 
ele; era bem sucedido em 

tudo o que fazia. 
Rebelou-se contra o rei 
da Assíria e deixou de 

submeter-se a ele. !



2Re 18.8

Desde a torre de 
sentinela até à cidade 
fortificada, ele derrotou 
os filisteus, até Gaza e 

o seu território.!



2Re 19.32

Portanto, assim diz o Senhor 
acerca do rei da Assíria: Ele não 

invadirá esta cidade nem 
disparará contra ela uma só 
flecha. Não a enfrentará com 

escudo nem construirá rampas 
de cerco contra ela. !



2Re 19

33 Pelo caminho por onde veio 
voltará; não invadirá esta 

cidade, declara o Senhor. 34 Eu 
a defenderei e a salvarei, por 

amor de mim mesmo e do meu 
servo Davi. !



2Re 21.9

Mas o povo não quis ouvir. 
Manassés os desviou, a 
ponto de fazerem pior do 

que as nações que o Senhor 
havia destruído diante dos 

israelitas. !



2Re 21.10

E o Senhor disse 
por meio dos 

seus servos, os 
profetas:!



2Re 21.11

Manassés, rei de Judá, 
cometeu esses atos 

repugnantes. Agiu pior do que 
os amorreus que o 

antecederam e também levou 
Judá a pecar com os ídolos 

que fizera. !



2Re 21.12

 Portanto, assim diz o Senhor, o 
Deus de Israel: Causarei uma 
tal desgraça em Jerusalém e 
em Judá que os ouvidos de 

quem ouvir a respeito ficarão 
zumbindo. !



2Re 21.13

Estenderei sobre Jerusalém o fio 
de medir utilizado contra Samaria 
e o fio de prumo usado contra a 

família de Acabe. Limparei 
Jerusalém como se lava um 

prato, lavando-o e virando-o de 
cabeça para baixo. !



2Re 21.14

Abandonarei o remanescente 
da minha herança e o 

entregarei nas mãos de seus 
inimigos. Serão despojados e 
saqueados por todos os seus 

adversários, !



2Re 22.8

Então o sumo sacerdote 
Hilquias disse ao secretário 

Safã: Encontrei o livro da 
Lei no templo do Senhor. 

Ele o entregou a Safã, que 
o leu. !



2Re 22.11

Assim que o rei ouviu 
as palavras do livro 
da Lei, rasgou suas 

veste. !



2Re 22.13

Vão consultar o Senhor por mim, pelo 
povo e por todo Judá acerca do que está 
escrito neste livro que foi encontrado. A 

ira do Senhor contra nós deve ser 
grande, pois nossos antepassados não 

obedeceram às palavras deste livro, nem 
agiram de acordo com tudo que nele 

está escrito a nosso respeito. !



2Re 23.2

Depois o rei subiu ao templo do Senhor 
acompanhado por todos os homens de 

Judá, todo o povo de Jerusalém, os 
sacerdotes e os profetas; todo o povo, 

dos mais simples aos mais importantes. 
Para todos o rei leu em voz alta todas as 
palavras do Livro da Aliança, que havia 
sido encontrado no templo do Senhor.     !



2Re 23.3

O rei colocou-se junto à coluna real e, na 
presença do Senhor, fez uma aliança, 

comprometendo-se a seguir o Senhor e 
obedecer de todo o coração e de toda a 

alma aos seus mandamentos, seus 
preceitos e seus decretos, confirmando 
assim as palavras da aliança escritas 
naquele livro. Então todo o povo se 

comprometeu com a aliança.!



Sofonias 1.4

Estenderei a mão contra Judá 
e contra todos os habitantes 
de Jerusalém; exterminarei 

deste lugar o resto de Baal, o 
nome dos ministrantes dos 
ídolos e seus sacerdotes;!



Sofonias 2.13

Ele estenderá a mão 
contra o norte e destruirá 
a Assíria, deixando Nínive 
totalmente em ruínas, tão 

seca como o deserto.!



O DIA DO SENHOR



MENSAGEM 
CONDENADORA



MENSAGEM CONDENADORA

PARA QUEM É 
ESSA MENSAGEM?



Estenderei a mão contra 
Judá e contra todos os 

habitantes de Jerusalém. 
Eliminarei deste lugar o 

remanescente de Baal, os 
nomes dos oficiantes 

idólatras e dos sacerdotes,
Sofonias 1.4



No dia do sacrifício do 
Senhor castigarei os 

líderes e os filhos do rei e 
todos os que estão 

vestidos com roupas 
estrangeiras. 

Sofonias 1.8



Lamentem, vocês que 
moram na cidade baixa; 

todos os seus comerciantes 
serão completamente 

destruídos, todos os que 
negociam com prata serão 

arruinados. 
Sofonias 1.11



No meio dela os seus 
líderes são leões que 

rugem. Seus juízes são 
lobos vespertinos que 

nada deixam para a 
manhã seguinte. 

Sofonias 3.3



Seus profetas são 
irresponsáveis, são 
homens traiçoeiros. 

Seus sacerdotes 
profanam o santuário e 

fazem violência à lei. 
Sofonias 3.4



Nessa época vasculharei 
Jerusalém com lamparinas e 

castigarei os que são 
complacentes, que são como 
vinho envelhecido, deixado 
com os seus resíduos, que 

pensam: O Senhor nada fará, 
nem bem nem mal.

Sofonias 1.12



Gaza será abandonada, 
e Ascalom ficará 

arruinada. Ao meio-dia 
Asdode será banida, e 

Ecrom será 
desarraigada.

Sofonias 2.4



Ai de vocês que vivem junto 
ao mar, nação dos 

quereteus; A palavra do 
Senhor está contra você, ó 

Canaã, terra dos filisteus. Eu 
a destruirei, e não sobrará 

ninguém.
Sofonias 2.5



Vocês também, ó 
etíopes, serão 

mortos pela minha 
espada. 

Sofonias 2.12



Ele estenderá a mão 
contra o norte e destruirá 

a Assíria, deixando 
Nínive totalmente em 

ruínas, tão seca como o 
deserto.
Sofonias 2.13



MENSAGEM CONDENADORA

PELO QUE É DADO 
O CASTIGO?



Estenderei a mão contra Judá 
e contra todos os habitantes 

de Jerusalém. Eliminarei 
deste lugar o remanescente 

de Baal, os nomes dos 
oficiantes idólatras e dos 

sacerdotes,
Sofonias 1.4



aqueles que no alto dos 
terraços adoram o 

exército de estrelas, que 
se prostram jurando pelo 

Senhor, e também por 
Moloque;   

Sofonias 1.5



Naquele dia castigarei 
todos os que evitam pisar 
na soleira dos ídolos, que 
enchem o templo de seus 
deuses com violência e 

engano.
Sofonias 1.9



1 Os filisteus tomaram a arca 
de Deus e a levaram de 

Ebenézer a Asdode. 
2 Tomaram os filisteus a arca 

de Deus e a meteram na 
casa de Dagom, junto a este. 

1Sm 4



Levantando-se, porém, de 
madrugada os de Asdode, no 
dia seguinte, eis que estava 

caído Dagom com o rosto em 
terra, diante da arca do 
SENHOR; tomaram-no e 

tornaram a pô-lo no seu lugar. 

1Sm 4.3



Levantando-se de madrugada 
no dia seguinte, pela manhã, 
eis que Dagom jazia caído de 

bruços diante da arca do 
SENHOR; a cabeça de Dagom e 

as duas mãos estavam 
cortadas sobre o limiar; dele 

ficara apenas o tronco. 

1Sm 4.4



Por isso, os sacerdotes de 
Dagom e todos os que 

entram no seu templo não 
lhe pisam o limiar em 
Asdode, até ao dia de 

hoje.
1Sm 4.5



aqueles que se 
desviam de seguir o 

Senhor; não o 
buscam nem o 

consultam.
Sofonias 1.6



1 Ai da cidade rebelde, 
impura e opressora! 2 Não 

ouve a ninguém, e não aceita 
correção. Não confia no 

Senhor, não se aproxima do 
seu Deus. 

Sofonias 3



No meio dela os seus 
líderes são leões que 

rugem. Seus juízes são 
lobos vespertinos que 

nada deixam para a 
manhã seguinte. 

Sofonias 3.3



Seus profetas são 
irresponsáveis, são 

homens traiçoeiros. Seus 
sacerdotes profanam o 

santuário e fazem 
violência à lei.

Sofonias 3.4



 É isso que eles (Moabe e 
Amon) receberão como 
recompensa pelo seu 

orgulho, por insultarem e 
ridicularizarem o povo do 

Senhor dos Exércitos.  

Sofonias 2.10



 Essa é a cidade (Nínive) que 
exultava, vivendo 

despreocupada, e dizia para si 
mesma: Eu, e mais ninguém! 

Que ruínas sobraram! Uma toca 
de animais selvagens! Todos 

os que passam por ela zombam 
e sacodem os punhos.

Sofonias 2.15



MENSAGEM CONDENADORA

QUANDO ISSO 
SE REALIZA?



Por isso, esperem por mim, declara 
o Senhor, no dia em que eu me 

levantar para testemunhar. Decidi 
ajuntar as nações, reunir os reinos 
e derramar a minha ira sobre eles, 

toda a minha impetuosa 
indignação. O mundo inteiro será 

consumido pelo fogo da minha 
zelosa ira.  

Sofonias 3.8



EXISTE ESPERANÇA 
PARA NÓS?



EXISTE ESPERANÇA PARA NÓS?

AS PROMESSAS



Então purificarei os 
lábios dos povos, para 

que todos eles 
invoquem o nome do 
Senhor e o sirvam de 

comum acordo.
Sofonias 3.9



Desde além dos rios da 
Etiópia os meus 

adoradores, o meu 
povo disperso, me trará 

ofertas. 

Sofonias 3.10



Naquele dia vocês não serão 
envergonhados pelos seus atos 

de rebelião, porque retirarei 
desta cidade os que se 

regozijam em seu orgulho. 
Nunca mais vocês serão altivos 

no meu santo monte.

Sofonias 3.11



Mas deixarei no meio 
da cidade os mansos e 

humildes, que se 
refugiarão no nome do 

Senhor. 

Sofonias 3.12



O remanescente de Israel não 
cometerá injustiças; eles não 

mentirão, nem se achará 
engano em suas bocas. Eles se 

alimentarão e descansarão, 
sem que ninguém os 

amedronte. 

Sofonias 3.13



EXISTE ESPERANÇA PARA NÓS?

PARA QUEM É ISSO?



O Senhor, o seu Deus, está 
em seu meio, poderoso para 
salvar. Ele se regozijará em 

você, com o seu amor a 
renovará, ele se regozijará 

em você com brados de 
alegria. 
Sofonias 3.17




