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Comentário lição 10

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

SONFONIAS

Sofonias, cujo nome signi�ca “o Senhor esconde”, era um tataraneto do rei Ezequias. Ele
profetizou durante o reinado de Josias (649-609 a.C.), o último governante piedoso de Judá
(Sf 1.1). Sua referência a Jerusalém como “este lugar” (Sf 1.4), bem como a descrição
minuciosa de sua topogra�a e de seus pecados, indicam que residia na cidade. Como parente
do rei Josias, tinha imediato acesso ao palácio real. Conforme era de se esperar, suas profecias
focalizavam a palavra do Senhor endereçada a Judá e às nações .1

Sofonias proferiu uma mensagem de advertência à Judá e Jerusalém sobre o juízo iminente
chamado de “o grande dia do Senhor” (Sf 1.14) que breve chegaria. Pelas palavras do profeta
podemos inferir que sua mensagem veio num momento que antecedeu o avivamento
promovido pelo rei Josias.

Devemos lembrar que os reis que antecederam Josias (Manassés e Amom) tiveram o seu
governo marcado pela iniquidade. E que foi somente no décimo segundo ano do reinado de
Josias que o grande avivamento do povo ocorreu. Sofonias faz descrições lamentáveis sobre as
condições espirituais e morais de Judá, que provavelmente “tenha tido in�uência direta sobre
o rei, inspirando-o em suas reformas” .1
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Como o profeta Joel, Sofonias preocupava-se com o tema do “dia do Senhor” (Sf 1.7,14;
3.11,16,20), isto é, o dia da ira e do juízo. Sua visão imediata era a vinda dos caldeus contra
Judá, uma conquista que culminaria na destruição de Jerusalém, do Templo e na deportação
dos judeus para a Babilônia (Sf 1.8-18). Esse dia, porém, também relacionava-se com o �nal
dos tempos e trazia a promessa de salvação, bem como de retribuição (Sf 3.8-20). A linhagem
real de Sofonias dava um sentido especial à sua mensagem de que naquele dia “o Senhor, o rei
de Israel, está no meio de ti; tu já não verás mal algum” (Sf 3.15). Esse grande tema bíblico
tornou-se a base da expectativa dos cristãos na volta de Cristo .2

O JUÍZO VINDOURO

O Objetivo de Sofonias foi advertir Judá e Jerusalém quanto ao juízo divino iminente e
ameaçador. O juízo divino é aqui chamado de “o grande dia do Senhor” (Sf 1.14). A aplicação
imediata da palavra profecia era que a apóstata Judá receberia a justa retribuição por sua
iniquidade, o mesmo acontecendo com as nações pagãs em derredor, alistadas nominalmente
pelo profeta.

O profeta alerta ao povo que seus pecados seriam julgado por Deus brevemente, por isso,
apelou para que a nação voltasse ao Senhor. Esse arrependimento ocorreu de modo parcial no
reinado de Josias, contudo, após Jeoacaz, seu �lho, assumir ao trono, conduziu o povo a seus
pecados novamente.

Sofonias também profetizou o juízo vindouro contra cinco nações estrangeiras: Filístia,
Amom, Moabe, Etiópia e Assíria (Sf 2.4-15). Depois de dirigir sua atenção aos pecados de
Jerusalém (Sf 3.1-7), o profeta prediz um tempo em que Deus reuniria, redimiria e restauraria
o seu povo. Os �éis gritariam de alegria como verdadeiros adoradores do Senhor Deus, que
estaria no meio deles como um guerreiro vitorioso (Sf 3.9-20) .1
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A profecia do dia do juízo clamava tanto alertando sobre a invasão babilônica, que breve
aconteceria, quanto ao juízo divino a ser aplicado em escala mundial no �m dos tempos,
tendo como evento símbolo a Grande Tribulação que virá sobre a humanidade após o
arrebatamento da igreja.

O DIA DO JUÍZO ESTÁ CHEGANDO

Depois de condenar as nações pagãs, Sofonias volta a atenção aos pecados de Jerusalém e do
povo de Deus, por haverem se oposto a Deus e à sua Lei. A decadência moral penetrara em
todos os níveis da sociedade, e o povo já não queria ouvir os profetas do Senhor . A cidade de
Deus e o povo do Senhor tornaram-se “poluídos” – tão pecadores quanto seus vizinhos
pagãos. Os judeus �ngiam adorar e servir a Deus, mas em seus corações o haviam rejeitado e
continuavam a ser complacentes em relação aos seus pecados. Já não se importavam mais com
as consequências de se desviarem da presença do Senhor .

1

3

Mesmo tendo sido alertados sobre o juízo iminente, e após negarem todos os convites ao
arrependimento, o povo de Israel avançava continuamente em seu pecado. Para eles se tornou
algo prazeroso pecar e desobedecer à Lei do Senhor.

Nossa realidade não foge muito dos tempos de Sofonias. O povo escuta o Evangelho da
verdade, contudo, teima em avançar aceleradamente para distante de Deus com o seu pecado.
Errar o alvo, hoje em dia, está se tornando algo agradável aos olhos da humanidade caída.
Embora a oportunidade de arrependimento, o mundo insiste em confrontar a Palavra de
Deus. O juízo divino está chegando, ele brada continuamente e diuturnamente.

A mensagem de destruição no princípio do livro torna-se, no �nal, uma palavra de esperança.
Haverá um novo dia, em que Deus abençoará o seu povo. Se os líderes das igrejas de nossos
dias fossem ouvir uma mensagem de um profeta do Senhor, esta provavelmente se
assemelharia à que está contida no livro de Sofonias. Sob as reformas de Josias, o povo
retornou a Deus exteriormente, mas seus corações permaneciam longe dEle. Sofonias
encorajou a nação a se reunir e orar pela salvação .3
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Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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