Estudo 03

Esboço
O DILEMA DO PROFETA
Habacuque 1:1-17
Habacuque traduz as dúvidas que passam pela cabeça de todos nós. Por que o mal existe?
Os racionalistas ou ateus negam a existência de Deus por não aceitarem que um Deus bom
permitiria a existência do mal. Para os que creem em Deus é preciso crer na revelação bíblica
que demonstra um Deus bom, amoroso e justo, criando o homem com capacidade de
escolha entre o bem e o mal, sendo este responsabilizado pelo uso errado do arbítrio que
levou a ração humana a não apenas saber o que era mal, mas a experimentá-Lo como forma
de satisfação pessoal, longe e contrária à vontade de Deus. Gn 1-3
1. HABACUQUE QUESTIONA (Hc 1:2-4)
• Habacuque pergunta: Até quando, clamarei? (Hc 1:2) Até quando, gritarei? (Hc 1:2b) Até
quando, me farás ver o mal prevalecendo? (Hc 1:3)
• O mundo, o diabo e nem Deus, podem ser culpados do que brota do coração de cada
pessoa. O que destrói uma pessoa, família ou igreja não é um inimigo externo, mas a
iniquidade que corrói por dentro.
• Deus não responde as orações dos que estão cheios de impiedade. (Is 1:15) Mas, também
não responde às orações dos justos. Deus não se ausenta, mas parece haver uma ligação
entre o silêncio de Deus e a sua ação punitiva: silêncio precede o juízo. (Ap 8:1-30)
2. DEUS RESPONDE (Hc 1:5-11)
• Deus reponde a Habacuque apresentando uma solução difícil: ele usará uma nação iníqua e
pagã para punir a iniquidade do seu povo escolhido.
• Habacuque não compreende esta ação de Deus e fica perplexo.
• “O Senhor faz tudo com um propósito; até os ímpios para o dia do castigo.” (Pv 16:4)
3. HABACUQUE AINDA PERPLEXO QUESTIONA E ADORA (Hc 1:12-17)
• Habacuque admite que seu povo merece o juízo e o castigo divino.
• Habacuque assume uma postura de adorador, a despeito das dúvidas.
TRÊS PERGUNTAS BÁSICAS
1. Como a santidade de Deus pode suportar ou ver o mal sem destruir os que o carregam e
manifestam? Resposta: Misericórdia e Longanimidade 2 Pedro 3:9
2. Há tolerância divina com os perversos?
Resposta: Tolerância e misericórdia sim, mas conivência jamais, pois o silêncio precede o juízo.
3. Deus se cala quando os ímpios devoram os mais justos que eles?
A resposta divina a esta pergunta está no capítulo 2 (que estudaremos no próximo domingo).

Desafio da Semana
A sinceridade do profeta diante de Deus faz parte da honesta confissão da sua perplexi-dade.
Este é o primeiro passo para o descanso. O segundo passo é - Espera no Senhor sem
desistir...na certeza de que Ele não falha. Lembre-se disto nesta semana!
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
UM ESBOÇO DO LIVRO DE HABACUQUE
1:1-4 – Habacuque se queixa: “faça alguma coisa”
1:5-11 – Deus responde: “A Babilônia é meu
instrumento”
1:12-2:1 – Habacuque se queixa: “Isto não é justo”
2:2-20 – Deus responde: “A fé será recompensada”
3:1-19 – Habacuque ora: “Eu me regozijarei”

Para conversar em família e no
pequeno grupo
Leia o texto de Habacuque 1:1-4
PARA INÍCIO DE CONVERSA

• Compartilhe uma oração que você fez que
ainda não foi respondida.
COMPARTILHANDO AS ESCRITURAS

´

• Do seu ponto de vista, qual era o propósito de
Deus ao usar a Babilônia ímpia para punir
Israel?
• Como a Babilônia é retratada (1:7-11)?
Como Israel reage?
Como você reagiria?
APLICANDO À VIDA

• Em que circunstância da sua vida você
precisa adorar a Deus e esperar nEle sem
desistir?
LINHA DO TEMPO:

(Adaptado: Biblia de Estudo para Grupos Pequenos)

