Estudo 04

RESPOSTAS PARA QUEM SOUBE ESPERAR...
Habacuque 2
Diante do sofrimento e do mal no mundo o ser humano pode assumir uma postura
de cinismo, ceticismo, indiferença ou revolta. Uma saída melhor é ESPERAR NO SENHOR.
Crer que ele nunca falha, mesmo em meio ao Seu temporário silêncio, e que todas as Suas
ações são justas e oportunas para o cumprimento dos Seus propósitos.
1. O LUGAR DA ESPERA (Hc 2:1-3)
• Torre de vigia – Olhar para além do sofrimento e das circunstâncias, acreditar na existência
de Deus, meditar em sua Palavra e aguardar Deus mostrar seus planos e propósitos.
• Deus age de forma PRECISA – o tempo é DELE, a promessa é ELE QUEM FAZ. A demora
está relacionada à limitada perspectiva humana. Para Deus NÃO HÁ ATRASOS.
2. O JUSTO VIVERÁ PELA SUA FÉ (Hc 2:4)
• O alicerce que manterá firme o justo em meio aos tsunamis da vida é a FÉ.
• Habacuque crê num Deus com atributos imutáveis: Eterno, Senhor, Deus, Santo, Justo
Juiz, Rocha, Criador, Disciplinador. (Exemplo de Paulo Rm 1:17. Gl 3:22, Hb 10:38).
3. “A TERRA SE ENCHERÁ DO CONHECIMENTO E DA GLÓRIA DO SENHOR” (Hc 2:14)
• Nos dias de Habacuque, assim como hoje em dia, a terra estava cheia, porém não da glória
do Senhor, mas de violência, injustiça, exploração, desonestidade, bebedeiras, religiosidade,
etc.
• Em Jesus encarnado a glória de Deus foi vista. Ele voltará e reinará, criando “Novos céus e
Nova terra”.
4. “O SENHOR ESTÁ NO SEU SANTO TEMPLO” (Hb 2:20)
• Nem o mal ou a dor escapam ao controle do Senhor Todo-Poderoso. Ele está no controle
absoluto de todas as coisas. (Is 6, Ap 5)
• O mundo não está desgovernado, apesar de usurpado pelo inimigo. Até os iníquos são
instrumentos nas mãos de Deus.

Desafio da Semana
Em quem você tem crido? Em quem você mais espera? A quem você tem dado a
honra e a glória por tudo? O JUSTO VIVERÁ PELA FÉ!
Viver pela fé e não por vista é enxergar além das circunstâncias, sem ignorá-las.
É reconhecer que o SENHOR REINA.
Você pode até questionar a aparente demora de Deus em sua vida, mas em última
instância você precisa permitir que Deus o abrace (Habacuque) pela realidade da sua
soberania.
VENHA NO PRÓXIMO DOMINGO OUVIR A CONCLUSÃO DESTA REFLEXÃO
SOBRE QUANDO DEUS PARECE NÃO EXISTIR E SE IMPORTAR CONOSCO.

Compreendendo melhor o contexto do livro de Habacuque
Compreendendo melhor o texto:
... torre de vigia [...] sobre a fortaleza (2:1) – Os vigias ficavam nas suas torres
revezando-se 24 horas por dia para se precaver da possibilidade de alguma invasão ou
para perceber a chegada de mensageiros. A fortaleza que se tem em mente no texto
consistia em terraplanagens além dos muros da cidade, que serviam como primeira linha
de defesa. Habacuque, como vigia, estava pronto e disposto a receber a resposta de
Deus à sua pergunta.

MAPA DO IMPÉRIO BABILÔNICO E EGÍPCIO

Para conversar em família e no pequeno grupo
Leia o texto de Habacuque 2
PARA INÍCIO DE CONVERSA

• Quando lhe dizem “Espere”, como você reage? Qual é a dificuldade em esperar por
um jantar? Pelo ônibus? Numa fila de supermercado ou banco?
COMPARTILHANDO AS ESCRITURAS

• Encontre os 5 “ais”nos versículos 6 a 20. Qual é o climax de toda esta seção de
lamentos (v.20) e do “final” pelo qual Israel deve esperar?
• Compare Hc 2:4 com Romanos 1:16-18 e Gálatas 3:10-14. Que uso Paulo faz dessa
famosa passagem para trazer uma nova mensagem para uma nova geração?
APLICANDO À VIDA

• Em que circunstâncias/aspectos da sua vida você precisa viver pela FÉ e
reconhecer que o Senhor REINA?
(Adaptado: Biblia de Estudo para Grupos Pequenos)

