
 
Deus se importa???  

(Sofonias 1.12) 
  

Essa é uma pergunta importante. Deus se importa? Com o quê? Com a forma como os homens levam 

suas vidas? Com a maneira com que os governos governam? Como o povo de Deus anda e o povo que 

desacredita dele também?  

Essa pergunta é importante e se torna ainda mais contundente quando as pessoas olham ao seu redor 

e imaginam que Deus, se existe, não governa o mundo tal é o estado de degradação em que se vive que já foi 

feita por pessoas no passado. Essa questão era considerada pelo povo de Judá que pensava que Deus era 

absolutamente indiferente ao mundo dos homens, pois, supostamente Ele não faria nem bem nem mal 

(Sf 1.12).  

Por vezes essa é a sensação que o povo de Deus tem diante do aparente silêncio de Deus (Sl 18.41), 

clamariam e parece quem nem o clamor é ouvido e muito menos atendido (Sl 22.11, 14-19). Mas, isso não é 

verdade. Deus se importa e age ante os homens (Is 59.1,2; Jr 42.11) mesmo que possa parecer que o 

Senhor não governe e não reine (Hc 1.5) Nada fica fora do domínio de Deus embora ainda não se veja todas 

as coisas a ele sujeitas (Hb 2.8). 

Deus tanto se importa que é chamado de juiz do mundo (1 Pe 1.17) e julgará esse mundo como 

também e principalmente seu povo (1 Pe 4.17,18). Interessante notar que o profeta registra que Deus 

consumirá “todas as coisas sobre a face da terra” (Sf 1.2). Um juízo tão abrangente que é especificado como 

Deus consumindo: homens, animais, aves, peixes do mar e ofensas dos perversos (Sf 1.3). Mas também, esse 

mesmo julgamento chega no povo de Deus (Sf 1.4). Deus atento à violência e engano (Sf 1.9) e 

esquadrinhará “com lanternas” como uma demonstração de que tudo feito mesmo às escondidas, virá à 

tona. Interessante observar como Deus não somente se importa como age “estendendo a mão” (Sf 1.4) 

simbolizando alguém entrando em ação com toda força e vigor do mesmo jeito que fez quando efetuou 

intervenções miraculosas de juízo contra faraó (Êx 7.5 e 15.12). Por isso, é dito que Deus libertou Israel 

com “mão poderosa e braço estendido (Dt 4.34, 5.15, 7.19, 9.29, 11.2 e 26.8). 

O que fazer diante disso??? Certamente: 

Buscar respostas no lugar certo (Sf 1.18)  Esse lugar certamente não é a prata ou ouro por 

melhor que os mesmos sejam para os homens conforme também adverte Salomão “Os tesouros da 

impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte” (Pv 10.2). A prata e ouro não são o 

lugar adequado de buscar auxílio para esse dia, mas, sim a vida do próprio Jesus Cristo que 

morreu em favor de seu povo e é chamado de “o justo” (Mt 27.19; At 7.52; 1 Pe 3.18; 1 Jo 2.1). 

Por isso, sua obra na face da terra foi interpretada por ele mesmo como sendo o dedo de Deus (Lc 

11.20), semelhante às intervenções iniciais de Deus diante de Faraó (Êx 29.12). 

O lugar certo é a pessoa de Jesus, já que ele morreu e ressuscitou em favor de seu povo (1 

Co 15.14). O único que é capaz de salvar o povo de seus pecados (Lc 2.34,35; At 4.12; 1 Jo 1.8,9) 

evitando deste, uma atitude vã (Jn 2.8) buscando esperanças vãs (Jr 16.19, 23.16; Os 10.4; Zc 

10.2). Buscar coisas vãs é ter falta de sensatez (Pv 12.11). O povo de Deus deve então, aguardar a 

cidade celestial (Fp 3.20; Hb 11.16; Ap 12.22) porque Ele se importa, e está próximo de voltar (Sf 

1.7, 14 [note a expressão “está perto”]; Lc 21.28).  
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