Estudo 05

o
A QUEIXA DÁ LUGAR À ADORAÇÃO
Habacuque 3
A espera paciente é capaz de transformar pranto em regozijo.
O capítulo 3 de Habacuque é um salmo, um poema litúrgico, para ser usado na
adoração pública.
1. A ORAÇÃO DO RECONHECIMENTO (Hc 3:1-2)
• O que Deus tem feito na história – Reconhecer o que Deus já fez na
história da nossa vida.
• Como Deus tem agido na história – Deus combina Juízo e Graça, Ira e
misericórdia.
• O que só Deus ainda pode fazer na história – Clamor para que Deus
cumpra com o seu plano, mesmo que seja através da disciplina. (O cativeiro
ainda viria sobre o povo)
2. O MEMORIAL DA ESPERANÇA (Hc 3:3-16)
• O profeta pondera e relembra os atos de Deus na história. (Lm 3:21)
• O profeta desmorona da sua altivez diante dos feitos divinos.
3. O LOUVOR BASEADO NO CONHECIMENTO (Hc 3:17-19)
• O profeta louva: Ele cresceu no conhecimento de Deus. Concilia Ira e
Misericórdia, Graça e Julgamento como atributos do mesmo Deus.
• O profeta antecipa o sofrimento: No meio da tribulação, ele está firmado
na rocha, Deus é sua fortaleza e a Sua presença é fonte de alegria e
salvação.

Desafio da Semana
Até quando Senhor?
Habacuque teve coragem de questionar, mas ele não parou por aí. Buscou no
caráter de Deus a âncora da sua fé. Reconheceu o mal que acomete o ímpio e o
justo. Decidiu esperar em Deus. A espera paciente transformou o pranto em
adoração e sua confiança no SENHOR DA HISTÓRIA foi renovada.
Decida VIVER PELA FÉ!
Submeta-se ao DEUS VIVO, REAL, ÚNICO, PODEROSO E CAPAZ de livrar do
mal.
Adore ao SENHOR DA HISTÓRIA!
Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras; mesmo falhando
a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas
no curral nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei
no Deus da minha salvação. O Senhor Soberano é a minha força; ele faz os meus
pés como os do cervo; ele me habilita a andar em lugares altos. Habacuque 3:17-19

Como Lidar com o problema do mal?
1 - Seja honesto e sincero diante de Deus, mas entenda que não temos o
quadro todo (O finito tentando compreender o infinito)
Is 55:8 “Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem
os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor”
2 - Aquiete-se, ouça-O e reconheça que Ele é Deus. (Não tente separar
seus atributos)
• O Deus que ama, é o mesmo que se ira,
• O Deus que condena, é o mesmo que perdoa
• O Deus que salva, é o mesmo que julga com justiça
• O Deus que cura, é o mesmo que permite a aflição.
• O Deus que dá a vida é o mesmo que permite a morte
3 - Espere pacientemente no Senhor (Abandone o imediatismo). Deus não
está atrasado, Ele conheçe suas necessidades pessoais. A geração
instantânea deve dar lugar à geração FIEL que espera no Senhor e no seu
amor que nunca falha.
Salmos 42:11 “Por que estás abatida ó minha alma? Por que te perturbas dentro
em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxilio e Deus meu”

Para conversar em família e no pequeno grupo
Leia o texto de Habacuque 3
PARA INÍCIO DE CONVERSA
• Em que momentos do seu passado Deus atuou de forma poderosa e
misericordiosa?
COMPARTILHANDO AS ESCRITURAS
• Como aquele Habacuque de tantas lamentações consegue ficar tão
alegre? Em que as circunstâncias da sua vida mudaram?
• Como a ira e a misericórdia estão relacionadas (v.2)?
• De que forma falar sobre os atos maravilhosos de Deus no passado antecipa o livramento futuro de Deus para “nossa época” (v.2)?
APLICANDO À VIDA
• Que coisas estão áridas em sua vida, como nos dias de Habacuque (3:17)?
Que promessa o versículo 19 traz para sua situação presente? E para o seu
futuro?
(Adaptado: Biblia de Estudo para Grupos Pequenos)

