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Lição 9: SOFONIAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pensamento Central: “O dia do Senhor e o JUÍZO de Deus”. 
 
Versículo Central: 1: 14:” ... está bem perto o grande Dia do Senhor e se apressa e logo vem”. 
Sofonias profetizou no tempo de que rei? _____________________. Seu avô foi: Manassés e 
seu pai: Amom. Este corrupto Manassés reinou por 55 anos.  Como foi considerado este rei 
Manassés? _____________________. 
 
Ler II Reis 21: 2 a 16 e relate pelo menos 08 (OITO) coisas que Manassés fez, cometendo 
pecado: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
 
Agora leia II Reis 22: 1 a 20 e  23: 1 a 25 e relate pelo menos 07 (SETE) coisas que Josias fez, 
para engrandecer o Senhor:_____________________________________________________.  
A Bíblia diz que os filhos de Josias, que o sucederam ao trono “fizeram o que era mau perante o 
Senhor”. 
 
Em Sof. 3:12, Deus diz que deixaria em Jerusalém, um povo que apresentasse três 
características: os mansos, os humildes e os que confiam no Senhor. 
 
 
 

Lição 10: AGEU.  
Seu nome significa: MINHA FESTA ou FESTIVO. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pensamento Central: “As primeiras coisas                                       ______”.  
 
É o segundo menor livro do V.T. Só Obadias é menor. * Ageu, Zacarias, Malaquias são os 
profetas, após exílio.  
 
Zorobabel: governador: As autoridades foram alertadas em primeiro. 
Josué: Sumo Sacerdote. 
 
O profeta não é o autor da mensagem. Ele passa QUATRO MENSAGENS: 
Cap. 1: v. 1 e 2: “Um chamado de Deus à _________________________”. 
Cap. 2 v. 1 a 9: “Um chamado de Deus ao_________________________”. 
Cap. 2 v. 10 a 19: “Um chamado_______________________ à santidade”. 
Cap. 2 v. 20 a 23: “Um chamado de Deus à ________________________”. 
 
Em que dias Ageu passou as “mensagens do Senhor” ao povo? _________ 
Se este segundo templo era bem mais modesto simples do que o primeiro, por que então a glória 
desta segunda casa seria maior do que a primeira?   
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________.  

PROFETAS MENORES - 2018 

 



 
É porque no primeiro, a glória estava no MATERIAL..., e no segundo, a glória estava no_______. 
Ageu 2: 9. 
 
O templo tinha sido iniciado 16 anos antes: Es.  3:2 até 4:5.  
Mas, por que pararam? 
 
*_______________________________: muita miséria, ruina, destruição... 
* Proposta de Aliança, com os ___________________________________. 
* A ______________________________________ hostil dos samaritanos. 
* As lembranças do ___________________________________________. 
* Uma interpretação _______________________________ das profecias. 
2:8 diz o que? ________________________________________________ então, o mesmo 
Deus que abençoa, é também o Deus que retém bênçãos. 1:10 e 11. A natureza está a serviço 
de Deus. Os céus e a terra se unem como instrumentos da disciplina de Deus. 
 
Vida com Deus sempre precede trabalho para Deus. O que é mais importante para Deus? 
_________________, do que aquilo que VOCÊ FAZ. A glória do templo não está na sua 
grandeza material e sim, a grandeza deste templo está em quem vai_____________________.  
 
João 2:13 a 22: Zorobabel construiu o segundo templo, que foi embelezado por HERODES por 
40 anos.  
 
Quem entrou neste templo e o que aconteceu como resultado? __________________________. 
 
Qual o caminho da prosperidade? ___________________________. Deuteronômio 4: 39 e 40.  
 
Muitas das maldições não se quebram NEM COM ORAÇÃO..., se quebram com obediência.  
 
Deus é quem conduz os destinos da história.  
 
Deus torna nulos os maiores símbolos do poder humano.  
 
Deus entrega os homens à sua própria insanidade: “cairão um pela espada do outro...”! Não  
haverá necessidade de um agente externo para destruí-los.  Eles se auto destruirão.  
 
Os reinos deste mundo passarão. 2:22: “... Eu derrubarei o TRONO dos reinos”. Jesus Cristo 
implantará o reino ETERNO... Mateus 16:18, “e nem as portas do inferno poderão contra 
ele”. 
 
 
 
 

 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria para marcar dia e hora 
da segunda chamada que deverá ser feita na semana seguinte à prova. Caso não seja feita a segunda chamada o 
aluno ficará com zero na prova.- A nota final do aluno será postada no site na pasta do SENIB. Média para 
aprovação no SENIB: 6,0. 
 

- Valor do teste desta matéria: 6,0                                            
- Leitura dos 12 Profetas Menores: 3,0                                          

- Apostilas preenchidas: 1,0 
- NOTA FINAL DO ALUNO: .....................    

 


