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1. Leitura : Salmos 48.1-2 

2. Cântico: Grande é o Senhor (Adhemar de Campos) 

3. Oração: Neste momento orem entregando seus cuidados e preocupações ao Senhor. 

4. Leia Habacuque 1: Após a leitura, explique que um dos “mitos cristãos” modernos que 

devem ser calados diz que, quando você crê em Jesus Cristo, livra-se de todos os 

problemas. Não é assim. 

É verdade que seu problema espiritual básico – seu relacionamento com Deus – fica 

resolvido, mas com essa solução surge uma série de novos questionamentos que você não 

tinha quando era incrédulo, como por exemplo: “por que pessoas boas sofrem e pessoas 

perversas prosperam?”, “por que Deus não está respondendo à minha oração?” ou “por que 

sofro tanto oposição dos outros quando estou fazendo o meu melhor para o Senhor?”. 

Os cristãos que dizem não ter problemas não estão dizendo a verdade nem vivendo dentro 

da realidade. Talvez simplesmente nem estejam pensando. Vivem no mundo religioso 

utópico, que impede o seu contato com a realidade e reprime sentimentos verdadeiros. 

Assim como os consoladores incômodos de Jó, tais pessoas confundem um otimismo 

superficial com a paz de Deus e uma “boa vida” com a benção de Deus. Você não as ouve 

fazer a mesma pergunta que Davi e Jesus fizeram: “Deus meu, Deus meu, por que me 

desamparaste?” (Sl 22.1; Mat. 27.46). 

Habacuque não era esse tipo de crente. Ao examinar a terra de Judá e, em seguida, 

observar o cenário internacional, viu-se lutando com alguns problemas sérios. Porém, o 

profeta fez a coisa certa: levou os seus problemas para o Senhor.  

 

O clamor do profeta Habacuque (Hb. 1.1-4): Nestes versos Habacuque lida com 

o enigma da oração não respondida (silêncio de Deus) e com a aparente inatividade e 

despreocupação da parte de Deus em vista do pecado. 

Olhando ao redor, vendo o pecado espalhado por todas as direções, ficou perplexo em face 

do por que de Deus não agir. O livro inicia com uma interrogação e termina com uma 

exclamação (cf. Hb 1.1-2; 3.19). Este tem sido o clamor dos crentes em todas as eras. 

Deus, porém, sempre responde no tempo determinado por sua vontade.  
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Resposta do Senhor a oração de Habacuque (Hb 1.5-11): O Senhor vai responder a 

oração de Habacuque de maneira não conhecida ou imaginada por ele (cf. Atos 13. 40-41). 

Deus irá levantar os caldeus para punir o seu povo desobediente. Os caldeus é uma tribo de 

semitas também chamados babilônios. Os caldeus viriam a ser o instrumento nas mãos do 

Senhor para julgar e humilhar tanto os judeus como as outras nações que se esqueceram 

de Deus.  

 

A segunda oração do profeta (Hb 1.12-17): Habacuque sabe, que, mesmo que Deus 

castigue a Israel, Ele não irá destruir por completo o seu povo eleito. Habacuque fica 

perplexo ao saber que o Senhor usará um povo sem o temor de Deus como seu 

instrumento de punição e pergunta a Deus por quanto tempo os caldeus continuarão na 

ascendência (segundo enigma).  

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

A) A pergunta “por quê?” é muito desconcertante. Os pais fazem essa pergunta aos seus 

filhos, tipicamente recebendo a resposta “eu não sei”.  

Quando os filhos perguntam aos seus pais “por quê?”, a resposta típica é “porque eu 

mandei”. Nenhuma das duas respostas é satisfatória. Raramente há uma resposta boa e 

satisfatória para essa pergunta. No entanto, os cristãos geralmente perguntam a Deus “por 

quê?” quando acontecem coisas que eles não entendem ou de que não gostam. A bíblia dá 

muito exemplos: Jó, Jeremias, vários salmistas (p. ex, Sl 37; 49; 73 etc). Raramente Deus 

dá uma resposta a essa pergunta. Ele afasta a atenção da circunstancia que gerou a 

pergunta e a atrai a si mesmo, que é a resposta satisfatória final. A tensão entre o que 

sabemos sobre Deus (nosso credo) e o que estamos vendo que nos aborrece (nossa 

experiência) pode ser real, mas a solução é sempre desviar a atenção das circunstancias 

para o Senhor. A fé liga o nosso credo a nossa experiência. 

 

Quando as dificuldades surgem você desvia a sua atenção da circunstancias para o Senhor?  
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B) As orações de Habacuque, embora tenham sido geradas por sua má compreensão e 

confusão sobre o que Deus estava fazendo, são muito instrutivas. A Bíblia registra orações 

inspiradas como padrões a serem seguidos. Se algo surge na superfície na oração de 

Habacuque, é sua honestidade e transparência perante Deus. Ele ousadamente derrama seu 

coração, expressando seu espanto sobre a justiça de Deus. Ele ora o que pensa. Muito 

frequentemente, nossas orações se tornam rotineiras e rígidas, elaboradas com chavões 

padronizados, quando tentamos mascarar diante de Deus nossos sentimentos. 

Semelhantemente, Jeremias era tão transparente em suas orações que certa vez acusou 

Deus de engano (Jr 20.7). Nunca devemos nos atrever a falar da boca para fora essas 

palavras. Contudo, muito frequentemente temos esses mesmos sentimentos quando as 

coisas não correm como achávamos que deveriam correr. Devemos ser reverentes, mas 

Deus conhece nosso coração e nossos sentimentos. Devemos aprender a recorrer a Ele 

reverentemente em nossas orações, mas com ousadia, sabendo que Ele é o Deus que ama 

ouvir nossas orações.   

Suas orações são ao mesmo tempo autênticas e bíblicas? 

Suas orações são transparentes ou seguem um modelo engessado, com chavões e 

expressões padronizadas?  

6. Cântico: Hino n◦ 155 – O grande amigo - Cantor Cristão 

7. Oração: Compartilhe seus pedidos de oração e orem uns pelos outros. Descanse no Senhor.  


