Esboço
ATÉ QUANDO SENHOR?
“Até quando Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?” Habacuque 1:2
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entender tudo o que se passa no mundo e em nossa vida particular.
que sofre o justo, o honesto, o simples, o filho de Deus?
que isto foi acontecer comigo?
que aqueles que desprezam a Deus e a justiça continuam impunes?
que Deus demora tanto a responder?
que o mal parece prevalecer sobre o bem?

Em Romanos 8:28 diz: “Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem
daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.”
Como entender este texto?
Nosso entendimento esbarra em três problemas básicos:
1. Nosso entendimento - O finito tentando compreender o infinito –
“Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.” (Is 55:5)
2. Nossa preconcepção de Deus - Projetamos um Deus segundo nossas
preferências – “Aquietai-vos e sabei que EU SOU DEUS... serei exaltado sobre
a terra.” (Sl 46:10) (Is 40:18-22; Lm 3:8; Rm 1:18-23)
3. Nosso imediatismo – Deus parece estar sempre atrasado diante das
nossas necessidades pessoais.
Daí a pergunta: ATÉ QUANDO SENHOR? (Hc 1:2)
Esta foi a pergunta de Habacuque, um profeta que de maneira singular escreveu
mais do que um recado de Deus para os homens, mas relatou sua própria
experiência cheia de perplexidades, dúvidas e questionamentos. Mas no fim, Deus
ampliou a visão que Habacuque tinha das coisas. Ele percebeu que Deus está no
controle de tudo, mesmo quando as coisas parecem fora de controle.

Desafio da Semana
Seja honesto e sincero diante de Deus e coloque diante dele as suas perplexidades,
dúvidas e questionamentos. Mas... não pare por ai! Busque de coração aberto, no
testemunho da Palavra de Deus, ouvir as respostas.
VENHA NOS PRÓXIMOS DOMINGOS PARA CONTINUAR MERGULHANDO NESTA
REFLEXÃO HONESTA E PROFUNDA SOBRE QUANDO DEUS PARECE NÃO EXISTIR
E
SE
IMPORTAR
CONOSCO.

Conhecendo mais sobre o livro de Habacuque e seu autor
O LIVRO DE HABACUQUE
O livro de Habacuque é um dos 39 livros que compõem o Velho Testamento. Ele tem
somente 3 capítulos e quase passa desapercebido quando se folheia a Bíblia. Ele foi
escrito por volta de 610 a 605 a.C., ou seja há mais de 2600 anos. O livro de
Habacuque é diferente de todos os outros livros proféticos do Velho Testamento por
não conter nenhuma profecia dirigida a Israel. Ele é um diálogo entre o profeta e Deus.
O livro compartilha algumas das características estruturais e temáticas dos salmos de
lamento (por exemplo os Salmos 13, 44, 74, 80). Queixa e petição seguidas da
perspectiva divina do problema. Como os salmistas: a) Habacuque usa imagens
poéticas para ilustrar e transmitir a mensagem; b) Habacuque fala de si mesmo e da
parte do povo diretamente com Deus (de maneira diferente dos outros profetas, cuja
maioria fala da parte de Deus para o povo). Habacuque luta contra um problema que
existe em todas as épocas: Porque Deus parece inativo diante do mal e da injustiça? A
fé que triunfa sobre a dúvida é o tema central deste livro. Habacuque não recebe
nenhuma resposta direta aos seus questionamentos, mas alcança uma nova
compreensão de quem Deus é de que pode confiar nEle, independentemente de quão
desoladoras ou confusas as circunstâncias se mostrem no momento.
O AUTOR DE HABACUQUE
Habacuque foi um profeta do Reino do Sul, contemporâneo de Jeremias e Naum, o
oitavo dos doze profetas menores. Seu nome significa “abraço” e não aparece em
mais nenhum outro lugar da Bíblia. No último versículo do livro encontramos uma
orientação de Habacuque ao mestre de música aonde ele se refere aos seus instrumentos de corda; alguns acham que isto indica que ele possa ter sido um músico levita que
servia no templo em Jerusalém. Nada mais é revelado sobre sua vida pessoal ou família. Habacuque viveu durante um momento histórico muito conturbado: o reino do
norte (Israel) havia sido derrubado pela Assíria em 722 a.C.; o império Caldeu
começava a surgir no horizonte; os governantes de Judá (sua nação) estavam envolvidos em muita corrupção e adoração a deuses pagãos.

Para conversar em família e no pequeno grupo
Leia o texto de Habacuque 1:2 e Romanos 8:28-39.
PARA INÍCIO DE CONVERSA

• Sua tendência ao ver um copo pela metade é vê-lo mais cheio ou mais vazio?
• Como você está se saindo hoje na “escola de problemas”?
COMPARTILHANDO AS ESCRITURAS

• Que certeza o versículo 28 dá aos cristãos sobre os eventos da sua vida? Quando
foi difícil crer nisto? Quando você viu Deus tirar algo bom de uma má situação?
• Qual dos três problemas básicos apresentados (nosso entendimento, nossa
preconcepção de Deus, nosso imediatismo), se aplica mais a sua vida, e atrapalha
você em crer que “Deus age em todas as coisas para o bem”?
APLICANDO À VIDA

• Como você está crescendo na compreensão da vontade de Deus para a sua vida?
Que perguntas gostaria de fazer para Deus sobre isso?
• Como você está crescendo no conhecimento de Deus?

