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1. Introdução 

O livro do profeta Sofonias se encontra inserido dentro dos doze profetas 

menores, depois de Habacuc e antes de Ageu. Sua principal mensagem 

aponta para o dia do julgamento, encontrando o clímax em Sf. 1,14-18, aonde 

o iminente dia do Senhor chega. House argumenta que o livro do profeta 

encarna o clímax, pois esmiuçadamente descreve o dia do julgamento. Em sua 

mensagem convoca que voltem para YHWH para poderem ser contatos entre 

os salvos. Ao fim podemos ver que o dia do Senhor não é apenas um dia 

amargo e negro, mas seu alicerce escatológico é a salvação. 

 

2. Quem foi Sofonias? 

Sabe se muito pouco sobre o profeta Sofonias fora o que é apresentado 

em Sf. 1,1, onde o redator apresenta uma genealogia com nomes javistas que 

vai até a quarta geração. Começando pelo seu nome hebraico “Tzefania”, 

abreviação longa do nome “Tzafanyahu”, “Sofoniahu” o seu nome significa 

(YHWH escondeu) ocultou, protegeu. Há, pois em seu nome um desígnio 

secreto, uma mensagem que o profeta está encarregado de revelar a seu povo. 

Seu nome indica a importância da consideração do cenário histórico do livro, 

pois foi de fato um tempo quando os pobres de Israel necessitavam de um 

protetor no meio de um iminente cativeiro.  

No tempo do profeta Sofonias a cidade de Jerusalém tinha se tornado 

um centro comercial com certa importância (Cf. Sf 1,10-11), devido a um fato 

ocorrido em 722: a queda da Samaria ocasionando a descida do povo do Reino 

do Norte que fugiu à destruição buscando refúgio no Reino de Judá. Assim, a 

pequena Jerusalém, de 1000 habitantes deu um imenso salto populacional 

chegando a ter 15.000 habitantes. A chegada de todo esse povo fez que Judá 

saísse do meio das sombras e pudesse se projetar no meio comercial. Poucos 

anos depois o poderoso império Assírio começa a se enfraquecer. Reinava em 

Jerusalém nessa época o Rei Ezequias que tentará fazer uma reforma religiosa 

no reino, aniquilando todos os antigos cultos, destruindo os lugares altos para 

centralizar tudo em Jerusalém. Á sua morte a reforma tem uma pausa e só 

será retomada mais de meio século mais tarde com Josias.  



Seguidamente aparece nome de Amarias (IHWH  falou), de Gedalias 

(IHWH enfrandeceu) e de Ezequias (IHWH fortaleceu). Muitos enxergam essa 

genealogia como uma ascendencia real do Profeta, porém nada prova tal fato. 

O mais certo para tal genealogia, e nisso alguns exegetas concordam, é sobre 

o nome que resta: Cuchi, figurando em segundo lugar como pai de Sofonias. O 

nome Kuchi remonta a Cam, filho de Noé, que viu a nudez do pai e foi 

amaldiçoado. Como poderia um profeta ter em sua descendia uma maldição de 

um patriarca? Dessa forma, para “limpar” a memória do profeta o redator 

acrescenta uma genealogia com nome javistas que engrandeceram a figura de 

Sofonias. Outra possível explicação é que a apresentação de três nomes 

javistas na descendecia do profeta provém de Dt 23,8s. Aqui se presecreve 

que apenas os egipcios da terceira geração de descendentes terão ascesso à 

assembléia de YHWH (v.9). Isto, então quer dizer que o pai de Sofonias, Cusi, 

é um judeu legítimo e seguidor de IHWH, como atestam seus três 

antepassados com nome javista.  

Quanto ao nome Sofonias aparecem outros quatro personagens com o 

nome tal nome: O proprio homônimo do livro (Sf. 1,1); Sofonias, filho de 

Maséias (Jr. 21,1; Jr 29,25; Jr 37,3; Jr 52,54; 2Rs 25,18.) Josias, filho de 

Sofonias (Zc 6,10; 1Cr 6,21). Além disso, o nome Sofonias é bem atestado em 

alguns textos extras-bíblicos, sobretudo do século VIII ao VI a.C.  

 

3. Atuação do Profeta Sofonias 

Podemos localizar o profeta Sofonias no tempo do reinado de Josias. Mas 

para pontuar bem a sua atuação e sua profecia devemos situar historicamente 

os acontecimentos ao redor.  

No âmbito internacional O Egito está terminando a 25ª dinastia pondo fim 

ao reinado cuchita (núbia ou etíope) que dominou o reino de 750 até 664 a.C. 

Na Mesopotâmia, A Assíria era a potencia que dominava o mundo. Desde 733 

a. C., o Reino de Judá, no tempo do Rei Acaz (734 – 726 a. C.) tornou- se um 

país vassalo da Assíria.  

No âmbito interno, alguns anos antes, o rei Ezequias havia feito uma 

reforma religiosa, “Diante da instabilidade assíria, rei Ezequias, instigado pelo 

Egito (2 Rs 18,21;19,19), se arrisca numa perigosa empreitada,e juntos com as 

outras cidades fortificadas da região, busca se livrar do jugo assírio” A 



monarquia em Israel e Judá, p35 Ademar Kaefer. Mas com sua morte e a 

subida ao trono de Manassés (696 – 642 a. C.) o país conheceu uma terrível 

dominação da Assíria sentida em todas as camadas sociais, e afetou não só as 

camadas sociais e a religião oficial, mas principalmente as camadas populares. 

É por isso que ante os olhos do redator deuteronomista Manassés seja 

avaliado como o rei mais idólatra e assassino de todos (2Rs 21, 1 – 8). 

Contudo as escavações arqueológicas nos informam que havia certa calmaria 

na política e até relativa prosperidade econômica. Com a morte de Manassés, 

seu filho Amon é coroado, mas não dura muito no trono, pois é assassinado e 

assim em 640 a. C. Josias com apenas 8 anos e coroado rei (2Rs 22,11). 

Podemos localizar a atuação do profeta Sofonias durante a minoridade do rei. 

O essencial de sua profecia foi comunicado antes da reforma do rei em 622 

a.C. e da morte do rei assírio Assurbanipal em 627a.C.  

Há várias teorias acerca da vida de Sofonias, contudo uma que é bem aceita é 

que o profeta teria nascido em 650 a.C. e sua atuação ocorreu por volta de 630 

a 625 a.C.  

4- Redação do Livro de Sofonias 

O livro do profeta Sofonias teve um longo processo de formação. 

Recebeu várias releituras, acrescimos e diferentes leituras ao longo da história 

da formação do cânon. Segundo alguns pesquisadores dos 53 versículos do 

livro apenas uns 24 pertencem ao profeta. Esses 24 capítulos comporiam 11 

oráculos que estudiosos afirmam terem sido proferidos pelo profeta: 

Sf.1,4s.7.8s.10s.12s.14-16;2,1-2,3d.4-6.12.13s; 3,1.3s. O biblista Rupert. 

Irsigler1 supõe que esta primeira redação tenha acontecido em Jerusálem, 

entre a primeira e segunda deportação, colocadas por escrito provavelmente 

pelos seus discipulos2.  

                                                           
1 Hubert Irisgler estudou Teologia Católica e Estudos Orientais nas Universidades 

de Munique e Tübingen . Em 1976 ele foi nomeado para o Dr. med. Theol. PhD. Em 1983, ele se 

habilitou em Munique com um trabalho sobre o Salmo 73. Em 1986, Irsigler foi nomeado professor 

titular de ciências do Antigo Testamento na Universidade de Bamberg. Em 1998, ele assumiu a 

presidência de Lothar Ruppert para a literatura e exegese do Antigo Testamento na Universidade de 

Freiburg . Em 2011 ele se tornou emérito. Além de trabalhos exegéticos , Irsigler também publicou um 

curso de idioma para o hebraico bíblico. 

 
2 KRAMER, Pedro. Comentário do livro de Sofonias. Procurai a justiça e a pobreza. São Paulo: 

Santuário, Sinodal, 2013, p27. apud RUPERT, Irsigler. Zefanja. Herders theologischer komentar zum 

Alten Testament. Freiburg im Breisgau; Basileia/Viena, 2002, p59-71.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Katholische_Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig-Maximilians-Universit%C3%A4t_M%C3%BCnchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Eberhard_Karls_Universit%C3%A4t_T%C3%BCbingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Psalm
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto-Friedrich-Universit%C3%A4t_Bamberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Lothar_Ruppert
https://de.wikipedia.org/wiki/Albert-Ludwigs-Universit%C3%A4t_Freiburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Albert-Ludwigs-Universit%C3%A4t_Freiburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Biblische_Exegese
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache


Quanto ao resto do livros, o exegeta Rupert Irsigler aponta que surgiram 

como adições exílicas e pré exílicas. Ele defende a tese de que o processo 

evolutivo do livro de Sofonias compõe quatro movimentos historicamente 

distintos: dois pré exílicos, um exílico e um pós exílico.  

 

4. Estrutura do Livro de Sofonias 

 

I . Título (1,1) 

  II. Oráculos de destruição (1,2-18) 

    (A) Destruição Universal (1,2-3) 

    (B) Judá e Jerusalém (1,4-18) 

          a. O culto cananíta (1,4-6) 

          b. Dia do sacrifício vindouro (1,7-9) 

          c. Invasão da cidade (1,10-13) 

              i. Ruptura (1,10-11) 

              ii. Pilhagem dos zombadores (1,12-13) 

          d. O dia de IHWH (1,14-18)  

III. Exortações baseadas em ameaças contra as nações (2,1-15) 

    (A) Exortações (2,1-3) 

    (B) Oráculos contra as nações (2,4-15) 

           a. contra os Filisteus (2,4-7) 

           b. contra Moab e Amon (2,8-11) 

           c. contra a Assíria (2, {12} 13-15)   

IV. Salvação para Jerusalém e Judá (3,1-20) 

     (A) Oráculo I (3,1-5) 

     (B) Oráculo II (3,6-8) 

     (C) A ameaça torna-se promessa (3,9-20) 

           a. Serviço a IHWH pelas nações (3,9-10) 

           b. Recuperação moral de Jerusalém (3,11-13) 

           c. Convocação para regozijar (3, 14-15) 

           d. Oráculo de encorajamento para Jerusalém (3,16-17) 

           e. Oráculo: mudança de destino (3,18-20)  
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