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VII - O SACERDÓCIO DE ZACARIAS 

 

Zacarias= Javé se lembra 

 
Dados Históricos: Foi contemporâneo do profeta Ageu (Ed 5:1) e durante o 

reinado de Ciro (rei persa) mais de cinquenta mil judeus retornaram à Palestina 

vindos de Babilônia. O avô de Zacarias, chamado por nome de Ido, era sacerdote 

do Senhor e voltou da Babilônia com Zorobabel e Josué, ele fora um dos 

membros da grande sinagoga. 
 

Zacarias foi o sucessor imediato do seu avô, no sacerdócio da casa do Senhor e 

como Ageu, estimulou o povo a completar o templo que foi feito em 516a.C. O 

livro de Zacarias fez muitas predições sobre Jesus (o messias) referentes a sua 
primeira vinda e a sua segunda vinda também. 

 

 

VII.1 – Zacarias Recebe Revelação do Senhor Para Exortar o Povo a 
Arrepender-se 

 

Deus mandou que Zacarias dissesse ao povo que deveriam tornar-se a Ele, para 

que Ele se voltasse novamente para eles. Zacarias como sacerdote de Deus fazia 
menção dos estatutos e preceitos os quais o Senhor ordenara que fossem 

observados, para que o povo não caísse nos mesmos erros dos seus pais , pois 

deveria haver um arrependimento genuíno no coração antes de ser 

mudada a sorte deles. 

 
 

VII.2 – Deus Dá Uma Visão a Zacarias Revelando a Restauração de Israel 

Após o Cativeiro 
 

A visão dada por Deus se passou à noite (Zc 1:8). Ele via um homem montado 

num cavalo vermelho e escondido por trás de um embusteiro, atrás dele havia 

cavalos vermelhos, baios (cor avermelhada) e brancos. Estes eram os que o 
Senhor tinha enviado para percorrer a terra. Tratava-se de patrulhas divinas 

confirmando para o anjo que falava com Zacarias. Eles diziam que já havia 

percorrido a terra e ela estava repousada e tranquila, isto significava que as 

nações pagãs continuavam florescendo em segurança e autoconfiança, ao passo 
que Israel continuava oprimido. 

 

É interessante ver que houve um diálogo a três durante a visão de Zacarias, 

porque o anjo era intermediário entre Deus e Zacarias e ele mesmo indagou a 

Deus sobre o tempo em que Jerusalém e Judá estariam embaixo da sua ira, pois  
já se completara setenta anos (Zc 1:7-13)! O Senhor respondeu ao anjo com 

palavras boas e consoladoras: _Clama, com grande empenho estou zelando 
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por Jerusalém e por Sião e com grande indignação estou irado contra as 

nações que vivem confiantes porque elas agravaram o mal. Deus diz que 

voltará a ter misericórdia de Jerusalém e que sua casa novamente serias 

edificada nela. (isto aconteceu através da reedificação do templo, feita pelas 
mãos de Zorobabel, Josué e seus companheiros, inclusive o avó de Zacarias) No 

vs. 17 Deus manda que o profeta clame outra vez dizendo: _As minhas cidades 

ainda se transbordarão de bens; o Senhor ainda consolará a Sião e ainda 

escolherá a Jerusalém.  

 
 

VII.3 - Deus Ainda Revela Juízo Contra as Nacões que Dispersaram Israel 

 

Zacarias tem uma visão das quatro nações que oprimiam Israel como quatro 
chifres. Ele perguntou ao anjo que falava com ele do que se tratava aquela visão 

e o anjo explicou-lhe que aqueles chifres representavam os povos que 

dispersaram Israel, a saber, Egito, Assíria, Babilônia e Pèrsia. Depois o Senhor 

mostrou-lhe outros povos como símbolos de ferreiros, estes eram os que 
haveriam de derrotar os inimigos de Israel. Em (Gn 12:3) Deus promete 

amaldiçoar os que amaldiçoam Israel e abençoar os que os abençoam. 

 

 
VII.4 - Deus Mostra Numa Terceira Visão que Jerusalém Seria Restaurada 

 

Nessa terceira etapa, Zacarias vê um homem com cordel de medir nas mãos e 

perguntando-lhe aonde iria ele disse: _Medir Jerusalém para ver qual é sua 

largura e o seu comprimento. É curioso ver como exatamente acontece as coisas 
no mundo espiritual, pois ao sair este anjo que falava com Zacarias, logo chegou 

outro que lhe saiu ao encontro e disse-lhe:_Corre, fala a este "jovem" que 

Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros por causa da multidão de 

homens e animais que haverá nela. (Ler 2:1-7). 
 

Deus promete agir maravilhosamente para com seu povo após a restauração, 

mudando sua sorte e protegendo-os. Deus, inclusive, rir-se daquilo que está por 

fazer em relação ao seu povo porque muito tremenda seria a obra 
restauradora, seria algo inimaginável tanto para judeus quanto para gentios, 

pois para estes Israel já estava morto com o seu deus e para aqueles o milagre 

teria que ser sem precedentes! 
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