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1. Leitura : Salmos 50.1-2 

2. Cântico: Hino no 132 Ebenézer  Cantor Cristão (link: https://youtu.be/6WRlrZ6XUQw)  

3. Oração: Neste momento orem pedindo que Deus ajude você e a sua família a confiar nEle. 

4.Leia Habacuque 2: Após a leitura, explique que neste trecho Deus responde 

maravilhosamente ao profeta, declarando a importância de confiar em sua palavra, e 

assegura a Habacuque que sua justiça será cumprida pelos Babilônios por causa do pecado 

de Judá.  

Este capítulo relata uma experiência de Habacuque semelhante àquela registrada pelo 

salmista Asafe no Salmo 73. Assim como Habacuque, Asafe viu-se atônito diante da obra 

providencial de Deus neste mundo: estava aflito porque os perversos pareciam prosperar, 

enquanto os justos sofriam. 

 

 

O profeta esperando resposta do Senhor (Hc 2.1-4): Não houve uma resposta 

imediata a oração do profeta. Ele, no entanto, assume uma atitude de espera; vigilante, 

sabe que a resposta de Deus haveria de vir.  

A confiança em si mesmo traz a queda; a confiança em Deus traz a vida. 

Estas palavras são citadas três vezes no Novo Testamento, Romanos 1.17; 

Gálatas 3.11; Hebreus 10.38. O homem foi e sempre será salvo pela graça 

mediante a fé (cf. Gn 15.6).    

 

Os cinco ais sobre os caldeus (Hc 2.5-20): O primeiro ai (v.6-8): o ai da retribuição “o 

saqueador seria por sua vez saqueado”; o segundo ai (v.9-11): o ai da cobiça – este ai é 

pronunciado por causa da cobiça e do enaltecimento de si mesmos; terceiro ai (v.12-14) - o 

ai do abandono – este ai dão-nos a figura de uma civilização sem Deus e seu apontado fim. 

Os caldeus conseguiram grande lucro material através de nações sem Deus, mas o Senhor 

declara que os aniquilará. Ele fez justamente isto na queda da Babilônia diante dos Medos e 

Persas em 539 a.C. (cf. Dn 5). Chegará o dia em que o Senhor destruirá todas as nações e 

este verso será literalmente cumprido; Quarto ai (v.15-17) – o ai contra o orgulho – este ai 

https://youtu.be/6WRlrZ6XUQw
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aparece contra o orgulho e atos demoníacos. Eles serão retribuídos na mesma base de ação; 

quinto ai (v.18-19) – o ai contra a idolatria – este ai aparece, pois eles foram insensatos em 

adorar e servir os seus deuses mudos e sem vida.  

Apesar da fraqueza e da idolatria sitiar ao redor, Deus reina (v.20).   

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

A) A resposta de Deus a Habacuque é instrutiva (v.1-4). Ela não apenas revela o prazer de 

Deus com a oração de Habacuque, mas, apesar de suas confissões expressarem sua 

confusão sobre as ações de Deus (não há repreensão ao profeta), revela o modo como os 

rentes devem viver em tempos de confusão. O fato de que o justo viverá pela sua fé 

abrange toda a experiência de sua vida. Devemos andar pela fé, não pela vista. A fé dá a 

certeza de que Deus está no céu (v.20), sua glória está na terra (v.14) e, portanto, tudo está 

bem, independentemente daquilo que vemos ou sentimos. Nem sempre podemos entender 

a razão, mas devemos viver na confiança de que Deus está soberanamente realizando o seu 

propósito em todas as coisas.   

 

Como manter a fé em tempos de caos?  

 

B) A Babilônia não estava isenta de responsabilidade diante de Deus por servi-lo para realizar 

sua obra de castigar Judá. Deus era soberano no modo como usaria a nação pagã, e ela era 

responsável por seu comportamento e sujeita à justa punição. O único conflito entre a 

soberania de Deus e a responsabilidade humana está na mente humana.  Deus é justo em 

todos os seus caminhos, e é bom que toda a terra esteja em silente sujeição diante d´Ele 

(Hc 2.20).  

De que maneira você entendem a soberania de Deus e a responsabilidade humana? 

6. Cântico: Tu és soberano – Grupo Koinonya (https://youtube.be/dhp9v8Vc9Ec)  

7. Oração: Confesse a Deus os momentos em que não andou pela fé e peça que Ele ensine você a 

viver na confiança de que Ele está soberanamente realizando seu propósito em todas as coisas. .  

https://youtube.be/dhp9v8Vc9Ec

