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Sofonias 3.9-13



Depois da disciplina, um beijo
Uma preciosa promessa de 
purificação

Uma obra divina

Uma obra 
universal



Nossa maior necessidade é 
de perdão e purificação

Quais são as bênçãos da 
purificação?



1 Um novo culto



O nome de Deus 
invocado (v. 9; cf. Gn 4.26)

Deus servido 
em unidade (v. 9-10)



Sem purificação não 
há verdadeiro culto



2 Uma nova alma



Consciência 
limpa (v. 11; cf. 1Tm 1.5)

Humildade e 
dependência (v. 11-12)



”
“Porque a minha mão fez todas 

estas coisas, e todas vieram a 
existir, diz o SENHOR, mas o 

homem para quem olharei é este: o 
aflito e abatido de espírito e 
que treme da minha palavra

(Isaías 66.2)



”
“Ele te declarou, ó homem, o que 

é bom e que é o que o SENHOR 
pede de ti: que pratiques a 

justiça, e ames a misericórdia, e 
andes humildemente com 

o teu Deus
(Miqueias 6.8)



Sem purificação não 
há mudança de alma



3 Um novo 
procedimento



Uma promessa aos restantes 
– mais uma vez, o 

remanescente (v. 13; cf. 2.7, 9)



santificação

honestidade



”
“[...] porque serão 
apascentados, deitar-se-ão, 

e não haverá quem os 
espante (v. 13)



Dormir em paz



Dormir em paz



Dormir em paz



Dormir em paz



Dormir em paz



O que transforma o nosso 
comportamento é o 

pastoreio de Deus



Sem purificação 
não há pastoreio 
nem mudança de 

procedimento



CONCLUINDO



Uma palavra amarga no 
início e doce no fim » 
Deus purifica e 
pastoreia o 
remanescente



”
“Apascentá-las-ei de bons pastos, e 

nos altos montes de Israel será a 
sua pastagem; deitar-se-ão ali em 

boa pastagem e terão pastos bons 
nos montes de Israel (Ez 34.14)



Um beijo depois da disciplina
Um convite:

à fé
a uma retomada de vida com Deus
ao louvor por sua graciosa salvação
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