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Sofonias 2.4-15



Uma confrontação da estranha e 
perigosa ideia de Sofonias 1.12

Preciosas verdades sobre o trato de 
Deus com os “sem pudor” e os 
“mansos da terra” (Sf 2.1, 3)



1 Deus julga as  
nações



Ekron





Filístia (v. 4-7)

Moabe e Amon (v. 8-11)

  Sentença

mmAcusação e sentença   Zombaria arrogante

Etiópia (v. 12)   Sentença



Assíria (v. 13-15)

  Acusação e sentençaOrgulho



Nínive em 1990



A h i s tór i a  das  nações  é  o  reg i s t ro  
dos  j u í zos  tempora i s  de  Deus



2 Deus sustenta um 
remanescente



Mas, se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser 
destruída. Como terebinto e como carvalho, dos 

quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim 
a santa semente é o seu toco (Isaías 6.13)



Nos anúncios das sentenças às 
nações, referências à aliança
O trato com a “casa de Judá” (v. 
7)

Injúrias contra “meu povo” (v. 8)



Deus nos consola com 
promessas
Meu povo sobreviverá (v. 7, 9) 

Meu povo herdará a terra 
(v. 7, 9; cf. Mt 5.5)



CONCLUINDO



Uma referência particular e 
imediata que exige aplicação 
universal e para os dias do fim

O SENHOR será terrível contra 
eles, porque aniquilará todos os 
deuses da terra; todas as ilhas das 
nações, cada uma do seu lugar, o 
adorarão (v. 11)

MARANATA!  (1CO 16.22)



Uma referência ao Deus que jamais 
nos abandona

De maneira alguma te deixarei, 
nunca jamais te abandonarei  
(Hebreus 13.5)



Tudo isso é indicado 
na Ceia:

O retorno do 
Senhor (1Co 11.26)

O cuidado do 
Senhor (Jo 6.56)



Dois outros pecados serão abordados nas próximas mensagens:

0. Soberba (2.10,15)

1. Teimosia (3.2)

2. Incredulidade (3.2)
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