
2T2013 – Grandes Lições dos Profetas Menores 
9. O Dia do Senhor (Sofonias e Naum) 
 
Material bíblico: Sf 1:14-18, Jl 2:1-11, Z 2:1-3, 11, Is 11:04, Sf. 3:1-5, Is 62:5, Na1-3. 
 
Citações 

• No Dia do Juízo, o  homem será chamado a prestar contas por cada coisa 
permitida que ele poderia ter gostado, mas deixou de fazer. Talmud 

• Não espere pelo juízo final, ele acontece todos os dias. Albert Camus 

• No Dia do Juízo, não nos perguntarão o que lemos, mas o que fizemos. Thomas 

Kempis 

• Rabbi Zusya disse que no Dia do Juízo, Deus não lhe perguntará por que ele não 
tinha sido Moisés, mas por que ele não tinha sido Zusya. Walter Kaufmann 

• O cristão sabe, porém, que ele não é livre para fazer o que lhe agrada, que a sua 
atividade não é um jogo que Deus permite e não se leva a sério. Ele sabe que deve 
responder por suas ações, que ele deve explicações  do que foi confiado a ele 
como um mordomo. Só pode haver responsabilidade onde há alguém para ser 
responsável, alguém para se fazer perguntas. A fé no Juízo  coloca em nossas 
cabeças esse questionamento sobre nossas vidas,  de forma que não esqueçamos 
dele por um momento sequer. Cardeal Ratzinger 

 

Perguntas 
 Será que precisamos de mensagens de um juízo violento para sermos convencidos a 
fazer o bem? Será que às vezes Deus tem que "gritar" para chamar nossa atenção? O que 
aprendemos sobre Deus quando ele age dessa maneira? O que é o cerne da mensagem do Dia do 
Senhor? Por que Deus ficou tão "chateado" com a adoração de outros "deuses"? 
 
Resumo Bíblico 
 O Dia do Senhor descrito no Sofonias1:14-18 é o momento em que Deus vem para 
executar o juízo. Será um dia de terrível agonia e angústia, uma experiência amarga para todos, 
no momento em que Deus desencadeia a destruição do povo infiel. No entanto, mesmo a essas 
imagens violentas e destrutivas, em Sofonias 2:1-3 há ainda o apelo para mudar, se arrepender, 
e evitar essa experiência terrível. O juízo também recai sobre os filisteus, os moabitas e 
amonitas, mesmo sobre as longínquas  Etiópia e Assíria (Sofonias 2). Naum 1-3 é uma 
mensagem semelhante de juízo sobre Nínive. Joel 2 é semelhante à mensagem de Sofonias com 
a destruição levada a cabo por gafanhotos, enquanto Isaías 11:4 também fala de um sopro do 
Senhor destruindo os ímpios. Em Sofonias. 3, enquanto o dia do juízo de Deus ainda paira, há 
uma mensagem de encorajamento, em que Deus irá restaurar suas bênçãos àqueles que 
perseverarem.  "O Senhor anulou a sentença contra você, ele fez retroceder os seus inimigos. O 
Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio; nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se 
dirá a Jerusalém: "Não tema, ó Sião; não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu 
Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a 
renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria". (Sf 3:15)  Esta mensagem é 
refletida em Isaías 62:5, onde o Senhor como um noivo se alegra com a sua noiva. 
 
Comentários  
 Julgamento.  Você recebe a notícia de que tem que comparecer perante a um tribunal. 
Como se sente? Satisfeito, alegre, animado? No dia marcado você pula da cama 
antecipadamente feliz e se dirige para o edifício do tribunal cheio de alegria? Não, não e não 
três vezes, certo? 



 Em nossa sociedade, a ideia de julgamento é repleta de conotações negativas. A ideia de 
Deus como Juiz não aquece o coração. Isso porque o nosso moderno modelo de justiça vê o 
processo de julgamento apenas sob a ótica da condenação ou absolvição. Mas os sistemas de 
julgamento do passado (como no tempo de Jesus) eram focados não só na condenação de 
criminosos, mas  muito mais na restituição da justiça de uma forma muito positiva. 
 Então o que dizer dessa visão de juízo cheia de terror descrita aqui? Como, então 
pensaremos em Deus como o justo juiz? No cerne da problema reside a verdadeira questão: 
Como é Deus? Ele está lá nos ameaçando, nos assustando com sua presença? Será que Ele terá 
que lançar mão dos “Cães do Inferno” para nos atrair de volta a ele em apavorada obediência? 
Essa crença Juízo fica como uma espada paira sobre nossas cabeças, uma ameaça sempre 
presente que nos faz querer Deus porque estamos tão assustados com a alternativa? Ou o juízo é 
algo positivo? 
 Às vezes, a razão para a esperança é o desespero. As pessoas se sentem compelidas a ter 
esperança, pois se não o fizerem são ameaçadas com pensamentos de condenação e julgamento.  
Ter esperança  em razão do horror à alternativa, também pode levar a crises de se perder a  
esperança. Por exemplo, se a sua razão para abraçar a bendita esperança é o medo da punição, 
então pode ser o caso de você  ter esperança demais." Como a vida parece ficar melhor, você 
pode acabar  por não ter esperança "o suficiente." Então, qual a razão para ter esperança? 
Certamente que não é para escapar dos horrores de julgamento, ou dos cenários de desastres do 
tempo do fim. Não, a razão para se ter esperança não é negativa, mas, em  última instância, é 
positiva: é querer estar com Jesus. 
 Se estamos com medo, o que o amor perfeito pode fazer? “No amor não há medo; pelo 
contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo 
não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18" Deus nos chama, não nos força. Com um coração 
compassivo amoroso, Ele mantém em nós a esperança e não nos obriga a esperar e “que se 
dane”.  O perfeito amor de Deus lança fora o medo, e o substitui com o desejo de esperança 
baseada não em ameaças, mas em nosso querer estar com o Senhor que nos ama. 
 A mensagem do evangelho não é  a de arrependimento baseado em ameaças de 
destruição e desastre, mas um convite para vir a amar a Deus antes que seja tarde demais. A 
esperança oferecida não é  um "seguro contra incêndio", contra os horrores do inferno ou da 
destruição do fim dos tempos  - isso seria mera auto-preservação e egocentrismo. Pelo contrário, 
esperança é  de estar para sempre com aquele que  ama, salva e cura -  o próprio Deus. 
 
Comentários de Ellen White 
   Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a 
salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra; não foi simplesmente 
para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela 
ser considerada; mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o Universo. Para este 
resultado de Seu grande sacrifício, ou seja, a influência do mesmo sobre os entes de outros 
mundos, bem como sobre o homem, olhou antecipadamente o Salvador quando precisamente 
antes de Sua crucifixão disse: "Agora é o juízo deste mundo; agora será expulso o príncipe deste 
mundo. E Eu, quando for levantado da terra,  todos atrairei a mim". (João 12:31, 32. Patriarcas e 
Profetas, pág. 68) 
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