Estudo 02
ATÉ QUANDO SENHOR?
“Até quando Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?” Habacuque 1:2
Ao lermos um versículo bíblico, um capítulo ou mesmo um livro, é vital que
compreendamos a história, o tempo e o contexto onde a cena descrita ocorreu, senão
perdemos as reais causas e consequências do que está escrito, corremos o risco de mal
compreender e nos precipitarmos no julgamento ou compreensão do ocorrido.
É preciso compreender o drama do profeta Habacuque em face do que aconte-cia
em seu pais e as nações ao seu redor.
1. CONTEXTO HISTÓRICO E TEOLÓGICO - Habacuque viveu entre (610-605
a.C.) e foi convocado para alertar o seu povo sobre as injustiças internas que atrai-riam
o castigo divino (1:2-4) trazido por uma nação cruel e pagã, os Caldeus ou babilônicos.
(1:2-6). Ele enfatizou que o mundo é governado por um Deus único, vivo, eterno,
santo e supremo governante do Universo.
2. O AUTOR, O LIVRO E O DILEMA – Habacuque profetizou entre os anos
607 e 606 pouco antes da invasão dos Caldeus. Ele questiona o fato de Deus usar uma
nação arrogante e tirana para punir o povo que representava o Seu reino na terra.
Punição caberia aos ímpios e pagãos, jamais ao povo eleito e servo de Jeová.
3. AS REAIS CAUSAS DO CASTIGO E CATIVEIRO – Reino do Norte – II Reis
17:1-18. Reino do Sul – II Reis 22 e 23; II Crônicas 36:15, 21. Causas: esquecimento da
Lei de Deus, idolatria, infidelidade, caráter corrupto, negligência quanto aos alertas dos
profetas.
4. O DESFECHO DA MISERICÓRDIA – A misericórdia traz o povo de volta
após 70 anos de cativeiro, pela instrumentalidade de Ciro, rei da Pérsia, outro pagão
sendo usado agora para o bem. (II Crônicas 36:22-23, Jeremias 25:29)
Deus transcende as circunstâncias do momento! Deus é absolutamente
JUSTO! Deus é SOBERANO! Precisamos CRER que ele está no CONTROLE de todas
as coisas! Nossa ESPERANÇA vem de Deus!

OLHE PARA TODAS AS NOTÍCIAS QUE LER E OUVIR NESTA SEMANA E CREIA
QUE: DEUS ESTÁ NO ABSOLUTO CONTROLE DO MUNDO E DA SUA VIDA!

Lembre-se que temos uma compreensão muito limitada de Deus e da compreensão dos
seus caminhos. “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.” Salmo 16:10

VENHA NOS PRÓXIMOS DOMINGOS PARA CONTINUAR MERGULHANDO
NESTA REFLEXÃO HONESTA E PROFUNDA SOBRE QUANDO DEUS
PARECE NÃO EXISTIR E SE IMPORTAR CONOSCO.

O reino do norte (Israel) foi derrubado pela Assíria em 722 a.C. e o crescimento do
império Caldeu (o segundo Império Babilônio) começa a surgir no horizonte. Nos dias de
Habacuque, os governantes do reino do sul (Judá) eram conhecidos por “fazerem o mal
aos olhos do Senhor”(veja II Reis 23:31-24:7). Eles rejeitaram Deus e oprimiram seu
próprio povo.
Como agentes do julgamento nas mãos de Deus, os caldeus invadiram Judá em 605
a.C.. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez do rei Jeoaquim, de Judá, seu vassalo. Os
babilônios invadiram Judá duas vezes (605 a.C e 597 a.C.) antes de finalmente destruílos em 586 a.C. . Era um período de medo, opressão, perseguição, sem lei e cheio de
imoralidade. Os capítulos 1 e 2 de Habacuque estão enraizados historica-mente nos
eventos anteriores e posteriores à invasão de 605 a.C., sob o comando de
Nabucodonosor.
LINHA DO TEMPO:

Leia o texto de Habacuque 1:1-4
PARA INÍCIO DE CONVERSA
• Você já passou por alguma situação em que foi mal compreendido por que as
pessoas não sabiam da história toda, do contexto em que os fatos aconteceram?
COMPARTILHANDO AS ESCRITURAS

• O que fica evidente sobre Habacuque, sua situação histórica e a crise que ele
enfrentou?
• Como o profeta se sentiu diante destes fatos?
APLICANDO À VIDA

• Você consegue enxergar Deus no meio das circunstâncias da sua vida?
• Como para você é crer que Deus está no absoluto controle do mundo: fácil, às
vezes questiono, não acredito nisto, gostaria de crer assim.
(Adaptado: Biblia de Estudo para Grupos Pequenos)

