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1. Leitura: Salmo 146 

 

2. Cântico: A Ele a Glória 

 

3. Oração: Ore clamando a Deus em favor dos nossos irmãos em Cristo, em 

especial, sobre os que se encontram no grupo de risco. 

 

4. Leia Habacuque 3: Este capítulo é a resposta final do profeta à Deus. Habacuque 

ora com fé desejando a vontade de Deus, louvando as perfeições e obras divinas e 

expressando sua satisfação em Deus, independentemente das circunstâncias. 

Perceba que esta oração se constitui em uma canção de fé (cf. 3:1), um salmo a ser 

entoado como uma lembrança do Êxodo do Egito, inspirando esperança, confiança e 

regozijo em Deus apesar de todas as dificuldades. Podemos dividi-lo da seguinte 

forma: 

 

A petição de louvor (v.1-2).  

 

A Palavra de Deus e a oração, ouvir e falar, são os dois ingredientes presentes na 

vida do Profeta e indispensáveis no enfrentamento das crises da vida. Interessante 

notar, que a petição de Habacuque não é por livramento. Ele tira seu foco do homem 

e o coloca em Deus. Ele não pensa mais nos méritos da sua nação, não pede que os 

caldeus deixem de invadir Jerusalém e saquear o templo. Habacuque não ora para 

que Deus mude o Seu plano. O peso do profeta agora era uma preocupação pela 

causa de Deus, pela obra de Deus e pelo propósito de Deus em sua própria nação e 

no mundo inteiro. Seu grande apelo era que Deus avivasse sua obra no decorrer dos 

anos. O desejo por Deus, mais do que suas bênçãos. 

 

Os componentes do louvor (v.3-15). 

 

A visão dos gloriosos feitos de Deus no passado ajuda-nos a enfrentar o presente 

(3.3-15) 

O profeta Habacuque busca no passado as raízes para firmar sua confiança no 

presente. Sua mensagem, em poucas palavras é: Deus ainda é o mesmo. Com seu 

canto, o profeta traz uma visão dos gloriosos feitos de Deus no passado, animando e 

consolando os fiéis de Judá. A glória de Deus é manifestada, com todo o seu 

esplendor no deserto, glória da sua santidade, da sua brilhante luz, seu julgamento 

(v. 3-5), todo o seu poder demonstrado (v.6-11), encerrando com a marcha 

triunfante de Deus na história (v.12-15).  

Os crentes devem esperar e confiar no Senhor. Tendo realizado o Senhor a redenção 

de Israel nos dias de Moisés e dos Juízes, voltará a fazê-lo na crise atual. 

 

O triunfo da fé no meio da dor (v.16-19). 

 

O hino foi concluído com a mais absoluta afirmação de fé. O profeta confiava 

firmemente na soberania do Senhor, a ponto de aceitar quaisquer circunstâncias 

como sendo dentro da boa e perfeita vontade de Deus para ele. Em todo este livro, 
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vemos que ao olhar para o futuro, Habacuque viu a nação rumando para a 

destruição; ao olhar para dentro de si, viu-se tremendo de medo, e, ao olhar ao seu 

redor, viu todo o sistema prestes a se desintegrar. Contudo, quando, pela fé, ele 

olhou para o alto, viu Deus, e todos os seus medos desvanecerem. Andar pela fé 

significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus, e não na fraqueza humana. 

A fé não é um salto no escuro como dizem os céticos. A fé é uma caminhada segura 

sob a luz. Se o homem tem perguntas, Deus tem as respostas. A certeza de ontem 

dá tranquilidade para o hoje e projeta esperança para o amanhã. 

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) A oração de Habacuque é outro modelo importante, com lições preciosas. Na 

superfície esta o elo entre oração e a palavra de Deus, que são meios de graça e 

trabalham juntas. É a palavra que alimenta a oração. Uma vez que Habacuque 

aprendeu a vontade de Deus, ele orou para que ela fosse feita. Nada era mais crucial 

que a Palavra de Deus, embora ela envolvesse disciplina dolorosa. Mas se as 

dificuldades eram o meio para a manifestação da glória de Deus, então elas viriam 

para o bem. É digno de nota que a maior parte da oração é de louvor, não de 

petições. Louvar a Deus pelo que ele é e pelo que ele faz alimenta a fé para pedir a 

Deus que faça grandes coisas. 

 

b) A seção de louvor da oração de Habacuque ilustra a importância de conhecer a 

história da redenção. Muitas das afirmações não fazem sentido sem o que Deus 

preservou nos registros históricos da Escritura. Isso deve ser um incentivo para 

conhecermos a Bíblia de modo que, quando uma parte da Escritura fizer alusão a 

outra, podermos entender a mensagem. Essa seção também ilustra o que Paulo 

disse sobre a história de Israel ser um exemplo e admoestação para nós (1 Co 

10:11). Você precisa de mais razões para ver que há mais na história bíblica do que 

apenas nomes, datas e eventos? 

 

c) Os versos finais ensinam que o verdadeiro contentamento é encontrado somente 

no Senhor. Essa é outra faceta de viver pela fé. Muito frequentemente, permitimos 

que as circunstâncias controlem nossas emoções e ditem nossos sentimentos. As 

circunstâncias mudam. Ficamos felizes ou tristes conforme as circunstâncias (Ec 3), 

mas, se encontrarmos nosso contentamento e satisfação máximos no Deus eterno 

que nunca muda, os estímulos externos não serão os fatores determinantes. 

Habacuque descreve uma situação em que nada era bom, mas ele estava se 

alegrando no Senhor. Você se lembra de momentos em sua vida em que você teve 

contentamento no Senhor, pela fé, apesar das circunstâncias serem difíceis? 

 

Em meio ao desespero e ao pânico que assola o mundo nestes dias, que o nosso 

testemunho de fé brilhe a todos os que nos cercam, independente das 

circunstâncias, e que ao nome de Jesus seja dada toda honra, glória e louvor, que 

lhe é devida. 
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6. Cântico: Autor da minha fé – Grupo Logos  

(link: https://www.youtube.com/watch?v=IKxsj5Hp4jA&list=RDIKxsj5Hp4jA&start_radio=1&t=6) 

 

7. Oração: Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos alegramos pois és o nosso Deus e 

governas sobre tudo. Que as nações do mundo possam reconhecer-te e ouvir a tua 

voz. Destrói o pecado e a incredulidade. Elimina toda barreira que se levante ao 

triunfo do Evangelho e antecipa o dia quando todo joelho se dobrará e toda língua 

confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Oramos em nome Dele. Amém! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IKxsj5Hp4jA&list=RDIKxsj5Hp4jA&start_radio=1&t=6

