


A primeira parte do livro , cap.1 a 8. contém os oráculos do Profeta 
Zacarias, que viveu na mesma época que Ageu. Época em que a 

comunidade judaica trabalhava  na reconstrução  das bases da fé e 
da vida social.  O povo ainda sofria a amarga provação de uma 

dominação estrangeira e sentia-se desencorajado. Perguntava:- 
“Deus ainda continua presente em nosso meio?”. 

Zacarias, entre 
oráculos e visões, 

mostrava que Deus 
continua presente 
para realizar o seu 

plano e conta com o 
povo. 



Zacarias reanima a esperança de um povo que passa por grandes 
dificuldades materiais e dúvidas de fé.  Estimula o povo a 

arregaçar as mangas para reconstruir o Templo, símbolo da fé e 
da unidade nacional. 

Ao mesmo tempo, 
de modo realista, 

incentiva a 
formação de um 

novo quadro 
político, centrado 
em Zorobabel e 

Josué. 



A segunda parte do livro, cap.9 a 14, foi escrita no período em 
que os gregos dominavam a Palestina depois de Alexandre, o 
Grande. 

O autor deste 
trecho, olhando 
para o futuro, 
 alerta para duas 
tentações: 
Ter como modelo  
• o império de 
Salomão e o 
• militarismo de 
Alexandre. Ambos 
opressores. 







Uma Religião 
Sincera 



Segundo o 
profeta, o 

fundamental é 
admitir que 

Javé é 
absoluto. 

Ninguém acima 
dele.  

É o único 
Deus. 



Ao ler esta 2ª parte, 
impossível não lembrar 

de Jesus: 
  

• Entrando em Jerusalém 
num burrinho; 
 
• Como o Bom Pastor; 
 
• Quando sofre a paixão 
e morte. 



A comunidade judaica, 
estimulada pelos profetas 
Ageu e Zacarias, que tinha 
voltado do exílio da Babilônia, 
reconstruíra o Templo de 
Jerusalém e retornara a uma 
vida normal.  
 
Mas, 50 anos depois, a apatia 
e o desleixo tomam conta da 
comunidade e a fé não é mais 
força de vida, e sim, um culto 
formalista e sem vida. 



Nessa época surge um profeta, ele mostra que a submissão a uma 
lei fria não tem sentido; Deus, que ama como um pai, exige com 
urgência uma resposta e espera um comportamento de respeito e 
amor.  

E essa resposta não 
deve ser dada com 
palavras, mas, na 
prática: Uma liturgia 
celebrada com o 
coração e a vida;   
uma vida matrimonial 
responsável e um 
relacionamento social 
baseado na justiça. 



Em estilo de perguntas e respostas, 
Malaquias obriga os ouvintes a 
reverem sua fé e lutarem contra a 
hipocrisia de uma religião desligada da 
vida cotidiana e da prática da justiça. 

Malaquias  anuncia também, 
um misterioso mensageiro, no 

qual os  evangelistas 
reconhecem  João Batista. 



Por fim, o profeta relembra que Javé não se esquece dos justos, 
isto é, daqueles que procuram fazer a vontade de Deus, levando 

adiante o seu projeto. A vitória final caberá a  
eles e não aos ímpios. 



1 – O que ficou na memória destas 
 dois profetas? 
 
 
2 – O que Malaquias queria? 
 
 
3 – O que Alexandre Magno tem a 
ver com Zacarias? 
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