
Aos mansos, busquem a Deus “antes que”... 

Sofonias 2.1-3 

 Deus dirige-se ao povo de Israel chamando-os de mansos ou humildes. Modéstia essa que se 

historicizava em confiança no Senhor (Sf 3.12). Deus exige que seu povo se ajunte, congregue (Sf 2.1) 

com uma tríplice advertência “antes que”, demonstrando a urgência das ações e de uma nova postura 

de seu povo. Esse “congregar” indica que essa nova postura deve ser almejada tanto de forma 

individual como comunitária. Procurar a Deus é um desafio pessoal, e também, congregacional. E 

isso, rápido, “antes que” seja tarde demais. Diante de um quadro de abandono e desprezo, uma nova 

postura deve se manifestar através de pessoas que buscam, solitária e coletivamente, novos ares e um 

novo tempo. Nessa busca, deveriam... 

 1 – Buscar ao Senhor (Sf 2.3)  “antes que” o dia da ira se manifeste e o Senhor Deus venha 

em indignação e juízo, o seu povo deve buscá-lo. Há pessoas, “antes que”, deixam de seguir ao único 

que tem palavras de vida eterna (Mt 6.68). Buscam seus próprios interesses (Pv 18.1). Não buscam a 

Deus e também nem perguntam por ele (Sf 1.6). Os mansos devem agir contrariamente a isso e buscar 

não somente ao Senhor, mas também a permanecer em seu caminho e perguntar por Ele, “antes que” 

retorne. 

 2 – Buscar a justiça (Sf 2.3)  Deus já admite que esses mansos ou humildes são aqueles 

que cumprem e praticam a justiça. Em um período de injustiça o povo de Deus deve se colocar de 

forma diferente. Julgar com justiça é uma característica que seria encontrada no ministério e vida do 

Redentor, o próprio Senhor Jesus Cristo  (Is 11.4). Aqueles que praticam a justiça devem buscá-la. O 

escarnecedor “busca” a sabedoria e não a encontra (Pv 14.6), mesmo ela  [a sabedoria] sendo acessível            

(Pv 14.6). Andar em retidão, justiça e integridade traz alegria ao coração de Deus (Pv 11.20). Os 

mansos da terra devem buscar a sabedoria e a justiça não como o escarnecedor, mas, como aqueles 

que se inclinam para o bem (Pv 11.23), “antes que”. 

 3 – Buscar a mansidão (Sf 2.3)  aos que são chamados de mansos é lançado o desafio de 

buscarem esse aspecto da vida com Deus. O próprio Redentor era manso e desafiou os seus a 

aprenderem esse aspecto da vida com Ele (Mt 11.29). Todo aquele que busca e pergunta pelo Senhor, 

e principalmente, os líderes do seu povo, devem refletir essa mansidão (Nm 12.3; 1 Pe 3.4), “antes 

que”. Jesus Cristo morreu pelos pecados do seu povo, para que este, antes do seu retorno, se reúna e 

busque a Deus, em justiça e mansidão. O Redentor veio para livrar os seus da ira vindoura (1 Ts 1.10). 

Isso que a páscoa representa. Um tempo de livramento e uma necessidade de busca, tanto individual 

quanto coletiva. Bom revestimento dessas características do alto aos eleitos de Deus (Cl 3.12), “antes 

que”.                                                                           
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