
1Viver+  Revista do Professor

Zacarias ficou conhecido como o pro-
feta da esperança; em meio à guerra e 
à destruição, ele não deixou de animar 
o povo de Deus que estava retornando 
do cativeiro. O nome Zacarias significa 
“Yahweh lembra-se”, ou seja, “aquele 
de quem Deus se lembra”. Ele foi levan-
tado para anunciar diversas coisas ao 
povo de Israel.

Veja abaixo 10 curiosidades impor-
tantes sobre o livro desse grande pro-
feta.

1. Quem escreveu o livro? O Profeta 
Zacarias. 

2. Qual era sua descendência? Zaca-
rias era filho de Baraquias, que era filho 
de Ido (ver Zc 1.1). Ido era sacerdote e 
retornou a Jerusalém com Zorobabel, o 
primeiro governante de Jerusalém de-
pois da volta dos judeus do exílio babi-
lônico (ver Ne 12.1–7). 

3. Zacarias foi o nome de mais de 
trinta pessoas na Bíblia. Incluindo um 
guarda do templo (1Cr 26.2), um toca-
dor de harpa (1Cr 15.20), um sacerdote 
que tocava trombeta (1Cr 15.24), o pai 
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de João Batista (Lc 1.5) e o próprio pro-
feta Zacarias, que provavelmente era 
sacerdote (Zc 1.1).

4. Há grande semelhança entre a 
visão de Zacarias e a de Jesus - Tanto 
Jesus quanto Zacarias consideravam a 
fidelidade a Deus mais importante do 
que a prática aparente do jejum (Zc 7; 
Mt 6).

5. Revelou com precisão uma cena 
do futuro de seu povo – O transporte 
de luxo do mundo antigo era o cavalo 
branco de guerra, mas o profeta Zaca-
rias retrata o futuro Rei de Jerusalém 
(Jesus) num jumento, demonstrando o 
quanto Ele seria diferente das expecta-
tivas humanas (Zc 9.9 e Mt 21.5).

6. Falou sobre como eram as mãos 
dos falsos profetas – Se os falsos pro-
fetas do AT tentassem encontrar uma 
nova ocupação, eles teriam dificuldades 
de esconder sua função anterior. Os cor-
tes profundos no corpo denunciavam a 
autoflagelação (Zc 13.6).

7. Teve diversas visões – Zacarias 
recebeu do Senhor várias mensagens 
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em forma de visão (ver Zc 1–6). Prova-
velmente, por causa da dificuldade de 
transmitir as visões celestiais em ter-
mos terrenos, muitas das mensagens 
de Zacarias são repletas de imagens 
simbólicas e descrições.

8. Texto escatológico e messiânico - 
O livro é geralmente dividido em duas 
partes: Zc 1–8, uma série de visões pre-
nunciando o futuro do povo de Deus; 
e Zc 9–14, profecias sobre o Messias e 
acontecimentos que precederão Sua 
Segunda Vinda, além de acontecimen-
tos dos últimos dias, como: a coligação 
de Israel, a grande batalha final e a Se-

gunda Vinda (ver Zc 10.6–12; 12.2–14; 
14.1–9).

9. Quando e onde o livro foi escrito? 
Sabemos que Zacarias viveu em Jerusa-
lém logo após o retorno dos judeus do 
exílio na Babilônia. Ele recebeu as visões 
registradas no livro entre o segundo e o 
quarto anos do reinado de Dario, ou seja, 
entre 520 e 518 a.C. (ver Zc 1.1; 7.1).

10. Foi contemporâneo de Ageu — 
Zacarias começou a profetizar aproxima-
damente dois meses depois de Ageu tam-
bém ter começado a profetizar (Ag 1.1; Zc 
1.1), isto é, no oitavo mês do segundo ano 
de reinado do rei Dario, em 520 a.C.


