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O tempo sempre foi um assunto bastante complexo para 

aqueles que buscam compreendê-lo e refletir sobre ele. É inte-

ressante pensar sobre o tempo e seus desdobramentos, bem 

como o poder de Deus para criar e passear sobre ele. Na Bíblia, 

encontramos diversos momentos em que Deus interfere na 

História para que seus propósitos para o futuro se cumpram. 

Ao mesmo tempo em que as atitudes humanas, em alguns mo-

mentos, podem mudar o que provavelmente aconteceria sem 

elas, Deus interfere na História chegando a tirar a vida daqueles 

que se opõem à sua vontade.

É neste contexto que devemos analisar as mais diversas in-

tervenções de Deus na vida dos homens que passaram por esta 

terra. Nosso principal meio de análise é a Palavra de Deus, que 

nos fornece um vasto período histórico e muitos detalhes do 

que seria invisível a olhos humanos: A vontade de Deus. Como 

sabemos, há muitas pessoas que desacreditam da existência 

de Deus, ou que Ele seja um ser Todo-poderoso que interfere 

diretamente na história humana. Deus é Onipotente, tem o mais 

alto grau em todas as qualidades, adjetivos e categorias exis-

tentes. Ele não tem limitações nem imperfeições, desta forma, 

não há poder maior do que o Seu. Deus é criador do Universo, 

sendo assim maior do que o Universo  e toda a Sua criação. Ele, 

pelo seu poder, faz todas as coisas subsistirem e pode, facilmen-

te, moldar tudo à Sua soberania.

Iremos analisar alguns casos bíblicos, dentre tantos, em 
que Deus interferiu nos acontecimentos históricos e indivi-
duais da vida humana, fazendo com que Sua boa vontade 
prevalecesse sobre todos:

• Ester – Contra todas as probabilidades humanas, Deus fez 

uma judia se tornar rainha de outra nação para impedir o geno-

cídio de seu povo. A intervenção e o auxílio do Senhor ao Seu 

amado povo ficam muito claros neste trecho bíblico (Et 8).

• Abraão – Deus fez uma obra grandiosa na vida de Abrão 

(Abraão), que tinha tudo para ser apenas mais um homem den-

tro de sua família e de seu clã, mas o Senhor interferiu no rumo 

de sua história;  mandando-o sair para formar um novo povo 

que levaria o Seu nome! Hoje vemos a grande nação que Israel 

se tornou, tudo isso através da intervenção de Deus (Gn 12).

• Sodoma e Gomorra – Neste caso, vemos Deus destruindo 

um povoado inteiro por causa de seus pecados. Como já vimos 

anteriormente, o Senhor tem todo o poder e é Ele quem dá a 

vida, deste modo, também a pode tirar! Povos que deveriam 

existir até aos dias atuais, já não existem mais, porque Deus in-

terferiu na história (Gn 19).

• José no Egito – A história de José foi cheia de percalços, e 

muitas lutas. Neste capítulo, no entanto, vemos claramente que 

a vontade de Deus foi o que conduziu este homem ao Egito. 

Deus interferiu no rumo da história que levaria o Egito e as na-

ções vizinhas a serem destruídos pela seca, mas Deus operou 

um grande livramento através de seu servo! (Gn 45). 

• Destruição de Jerusalém adiada –  Deus interfere na His-

tória provável, fazendo com que uma pequena cidade resistisse 

a um forte império que dominou boa parte do mundo antigo. 

Vemos isso no caso que envolve o rei Ezequias, quando Deus 

enviou o Seu Anjo, que matou 185 mil soldados do grande im-

pério Assírio (2 Rs 19; 2 Cr 32).

Certamente, existem muito mais situações que poderiam es-

tar listadas acima, contudo se  pode  tirar grandes conclusões 

a partir destes exemplos. O que fica muito claro para nós é que 

Deus continua sendo o Senhor do tempo e, embora o homem 

faça planos, a última palavra continuará sendo do Senhor (Pv 

16.1). O Senhor continua sendo forte e poderoso, e Sua vontade 

soberana se manifesta através de Suas intervenções. 

As marcas de Deus na História 
#conectou?
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HÁ TEMPO PARA TUDO!


