
1Viver+  Revista do Professor

Na criação, Deus desejou que o ho-
mem fosse conforme a Sua semelhan-
ça: “E disse Deus: Façamos o homem 
à nossa imagem, conforme a nossa se-
melhança[…]”, Gn 1.26a. Desde o prin-
cípio, portanto, Deus quis que fôssemos  
parecidos com Ele: o mesmo padrão de 
comportamento, de pensamento e de 
coração. Infelizmente, o ser humano 
caiu em pecado e perdeu a semelhança 
com o caráter divino.   

Avançando na narrativa bíblica, ve-
mos que Abrão foi escolhido para ser 
uma grande nação, para que ele fosse, 
na Terra, um referencial do caráter e da 
postura de Deus. O povo de Israel cres-
ceu e se multiplicou, mas Deus nunca 
deixou de orientá-los quanto ao que 
fazer e como se comportar, entregan-
do-lhes uma série de recomendações 
importantes para sua vida como indi-
víduos e coletividade. Sofonias, no en-
tanto, foi levantado por Deus para de-
nunciar o distanciamento do povo dos 
padrões estabelecidos, pois os israeli-
tas estavam vivendo fora dos princípios 
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bíblicos. O propósito de representar o 
Deus vivo e Sua bondade na Terra esta-
va sendo esquecido. 

A mensagem de Sofonias é impor-
tante, pois o profeta denuncia os cultos 
idólatras a Baal, os adoradores de as-
tros e os que juravam por Malcã ou Mo-
loque, dentre tantas outras coisas abo-
mináveis ao Senhor. Na verdade, Israel 
deveria estar seguindo os preceitos da 
aliança que tinha com Deus, a qual es-
tabeleceu padrões de comportamento 
claros.

Apesar de trazer palavras duras, o So-
fonias profetiza a respeito de um povo 
que se denomina “remanescente’’. Veja-
mos algumas informações importantes 
sobre o que isso significava:

1. Significado de remanescente: 
quem ou o que remanesce, que sobe-
ja, que resta – Neste caso, percebemos 
que se trata de uma promessa de retor-
no. Nem todos morreriam no cativeiro.

2. Remanescente é um povo, dentro 
de outro povo, separado para a fideli-
dade – O remanescente traz a esperan-

Sofonias, o 
profeta do castigo 
e da restauração
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ça de um novo começo.  Como, porém, 
Deus poderia cumprir a promessa de le-
vantar um remanescente fiel? Esta pro-
messa aponta para Jesus Cristo.

3. Para ser remanescente é preciso 
deixar o cativeiro – Embora implícito, 
isso aponta para a necessidade de aban-
donar toda a conduta do cativeiro, seus 
tesouros e manjares, e retornar para o 
local de origem.  

4. A marca do remanescente é ser 
fiel – É ter o Senhor como único refe-
rencial de provisão e estilo de vida.

5. O remanescente reconstrói as 
bases estabelecidas por Deus – Tudo 
o que foi estabelecido antes do cativei-
ro, o remanescente tende a reconstruir, 

retomando os padrões primeiramente 
estabelecidos pelo Senhor.

6. O remanescente precisa ter o 
caráter de Deus – O remanescente 
deve ter o caráter de Deus, de quem 
é representante na Terra. Esse povo 
se manterá fiel a tudo o que antes 
foi estabelecido, pois sua responsa-
bilidade é refletir o caráter do Cria-
dor.

O atual remanescente é o povo que 
vive, prega e expõe a vontade de Cris-
to com suas atitudes. Deus precisa do 
remanescente para reconstruir o Seu 
Reino na Terra. Jerusalém precisa ser 
erguida, e os costumes de Jerusalém 
precisam ser estabelecidos!


