
 

 

        2T2013 – Grandes Lições dos Profetas Menores 
8. Confiando na bondade de Deus (Habacuque)  
 

Material Bíblico: Hc1:1-17; 2:2-4, 14 Gl 3:11, Hb 11:1-13, Hc 3, Fp 4:11. 

 

Citações 
• A paciência é apoio para a fraqueza,  a impaciência é a ruína de força. Charles Colton 

• A impaciência  leva as pessoas sábias a fazer coisas loucas. Janette Oke 

• Qual bem trouxe a impaciência? Ela só tem servido como a mãe dos erros e o pai da 

irritação. Steve Maraboli 

• Pressa e  superficialidade são as doenças psíquicas do século XX. Aleksandr I. 

Solzhenitsyn 

• Para cada um bom motivo que há para mentir, há uma razão melhor para dizer a 

verdade. Bo Bennett 

• Nunca confie em ninguém completamente senão em Deus. Ame as pessoas, mas  sua 

confiança total coloque somente em Deus. Lawrence Welk 

• Aprender a confiar é uma das tarefas mais difíceis da vida. Isaac Watts 

• Nunca tenha medo de confiar o futuro desconhecido a um Deus conhecido. Corrie ten 

Boom 

 

Perguntas 
Como lidamos com a nossa impaciência, principalmente em relação a Deus? Como devemos 

reagir quando nos parece que Deus não está agindo de forma adequada? Como podemos 

aprender a confiar? Porque confiar é tão importante? Que relevância tem a questão da confiança 

no grande conflito cósmico? Como Deus responde quando desafiado? 

 

Resumo Bíblico 
A situação é tão deplorável aos olhos de Habacuque que ele pergunta a Deus: "Até quando, 

Senhor?" Ele continua pedindo ajuda a Deus, mas parece-lhe que Deus não responde. Há 

injustiça em toda parte e parece que Deus não está fazendo nada sobre isso (Hc 1:1-17). A 

resposta de Deus só torna as coisas piores na opinião de Habacuque - Deus usará os  odiosos 

babilônicos para punir Israel! Assim, ele se queixa  de novo a esse respeito.  A segunda resposta 

de Deus no capítulo 2 é uma resposta mais ampla , dizendo que o mal não triunfará para sempre, 

e que, como  seu povo espera pacientemente pela "visão de um tempo futuro", então as coisas 

acabarão por ser resolvidas. A oração de Habacuque, no capítulo 3 é uma celebração gloriosa de 

confiança em um Deus que não é apenas todo-poderoso, mas fará o que é certo. Paulo lembra 

aos Gálatas: "E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo 

viverá da fé.” (Gl 3:11 NVI) Hebreus 11 nos faz lembrar de pessoas que confiaram em Deus e 

de como Ele agiu para o bem de suas vidas. Como resultado, deveríamos estar felizes em nossos 

próprios contextos (veja Filipenses 4:11.). 

 

Comentários 
 Até quando, SENHOR, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei: Violência! e 

não salvarás?” (Hc1:2) Até quando, ó Senhor? Por que  tenho que esperar? Quando irá fazer 

alguma coisa a respeito dessa bagunça? Por que você não age, e rapidamente? 

 A "questão-Deus” existe há muito tempo! Ela continua a percorrer os corredores do 

tempo, chegando até aos mártires do Apocalipse que clamam: "...Até quando, ó verdadeiro e 

santo Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? (Ap 6:10) 

 A mesma questão se coloca hoje, especialmente entre aqueles que, diante de um terrível 

desastre, dizem: "Deus, onde estás? Por que não ages agora? Quanto tempo temos que esperar 



 

 

antes que o Senhor faça alguma coisa? Plagiando aos que responderam a pesquisa chamada 

“Faça a Deus apenas uma pergunta”: “Se há um Deus, por que Ele deixou que morressem todas 

aquelas crianças na Etiópia?"ou" Por que Deus não faz nada para parar as guerras? "ou" Por que 

Ele deixou  que minha mãe morresse de câncer tão dolorosamente? " 

 A teoria é meio assim: Se a) Deus é verdadeiramente todo-poderoso, e b) sempre 

amoroso, então por que ele não age sempre para o bem e impede o mal? 

 O fato de que Deus não impede atos malignos sugere (para aqueles que pensam desta 

forma) que ou Deus não é todo-poderoso, ou que ele não é amoroso, como ele diz. 

 Para aqueles que acreditam em um  Deus ativo, carinhoso e atencioso, estas são 

perguntas realmente difíceis. Por quanto tempo Deus age  de maneira que seus amigos 

percebam que Ele faz o que deveria ter feito? Para Habacuque, esta não era uma mera discussão 

teológica, um mero debate, como por exemplo quantos anjos cabem em uma cabeça de alfinete. 

Habacuque estava em agonia, desesperado com o que via.  Estava aflito com a injustiça, 

violência e destruição, e assim desafiou a Deus. Mais uma vez, observe que Deus não o explode 

para fora do planeta, dizendo: "Não se atreva a fazer essas perguntas!"  Deus se dispõe a 

responder, mesmo quando estamos com raiva. 

 Por que é importante fazer perguntas, e entender por que Deus age - ou não – desta ou 

daquela maneira! 

 A pergunta de Habacuque é atual para os dias de hoje, e, para variar, vamos aplicá-la ao 

nosso cotidiano ... Quantas crianças vão ser espancadas hoje? Quantas mulheres serão 

violentadas? Quantos homens serão assassinados hoje ? 

 Quanto tempo mais vamos olhar para nossas telas de TV e permanecer incólumes diante 

de violência sobre violência? Quanto tempo mais nossa ganância tirará  comida da boca de 

crianças famintas? Quanto tempo mais vamos  nos derrubar uns aos outros por causa de alguns 

centavos mais,  ou de uma melhor posição social,  ou de um passo a mais na escada da fama? 

 Quanto tempo mais vamos continuar a dizer "Deus, a culpa é sua!"? 

  Na verdade, o gritar humano neste mundo é causado pelos chamados seres "humanos". 

Nós lutamos e matamos,  poluímos e destruímos a terra, e, em seguida, termos a “cara-de-pau” 

de perguntar: "Até quando, ó Senhor? ...  A culpa é sua, Deus. Você precisa fazer algo sobre 

isso. Você deveria ter impedido que as coisas chegassem a ficar tão mal. Você deve certificar-se 

de que o mal não aconteceria. Onde está você, Senhor? " Em nossa sociedade os desastres 

naturais são chamados de " Atos de Deus "! Que blasfêmia! 

 Mesmo deixando de lado a contribuição da humanidade para o seu próprio sofrimento, a 

questão permanece. Verdadeiramente Senhor, por que as coisas são assim? Por que este lugar  é 

tão ruim, e por que você tolera tanta maldade? Não é hora de acabar com tudo isso, Senhor? 

Quanto tempo? ... 

 Pacientemente Deus explica. Em tons apocalípticos Deus descreve os eventuais 

resultados do adultério de Israel. Porque seu povo se fasta dEle,  Deus  se vê obrigado a desistir 

de seus filhos - desta maneira terrível Israel traz sobre si mesmo sua própria destruição. O final 

é pior do que se poderia imaginar. Os resultados do pecado são terríveis, e o pior: são auto 

impostos , evitáveis, desnecessários. Deus chora sobre o seu povo e se  pergunta: "Como posso 

desistir de você? Como posso deixá-lo ir? "Mas Deus assim o faz, eventualmente, para que seu 

povo possa ver o que acontece quando escolhe o mal em vez do bem,  os caminhos do diabo, 

em vez dos caminhos de Deus. 

 Deus fala com uma voz sombria de Habacuque: Você pergunta quanto tempo? Você 

quer saber o que está para acontecer? "Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e 

pasmem; pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado.”(Hc 1:5 

NVI). 

 Foi a terrível visão das consequências  advindas das escolhas de  Israel. O resultado final 

de desistir de Deus é que Deus teve que desistir deles e entregar-lhes aos  babilônios! 



 

 

 Então a pergunta de Habacuque é respondida. Haverá eventualmente um fim; o mal trará 

seus resultados inevitáveis, como Causa e Efeito. E a conclusão será um dia mais terrível que 

nunca ... Só esperar e ver ... Deus e suas ações  serão consideradas como certas para todos 

verem ... 

 Mas respondendo as perguntas de Habacuque, as palavras de Deus provocam ainda mais 

perguntas em sua mente. "O.K. então há um resultado final- o pecado tem um resultado final. 

Isso é compreensível, e demonstra o Seu caminho como sendo o único caminho certo e 

verdadeiro. Mas e os babilônios? 'Homens culpados, cuja força é o seu próprio Deus. "(Hc1:11 

NVI). 

  Habacuque aponta para Deus: "Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a 

opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas 

quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele?  

(Hc 1:13 NVI). 

 Palavras fortes! Palavras que ressoam ainda, quando olhamos para o mundo que nos 

rodeia ... Uma pergunta respondida. Outra levantada. Mas Deus, paciente como sempre, dá a sua 

resposta para esta pergunta também. 

 Por sua vez, o destruidor é destruído. "... homem soberbo que não permanecerá; que 

alarga como o inferno a sua alma; e é como a morte que não se farta … "Agora é a sua vez!" 

(Hc 2:5, 16.) A maldade dos ímpios os destrói. Sua confiança em ídolos (Hc. 2:18, 19) é tão tola 

quanto o fato de Israel se afastar de  Deus. Trilhando seus próprios caminhos eles andam para a 

destruição. 

 Finalmente, Deus relembra Habacuque de que é Ele  que está no comando. Deus não 

está agindo de forma arbitrária e injusta em Seu relacionamento com a humanidade. Habacuque 

recebe a mensagem (Hc 3), e está disposto a confiar em Deus, apesar do aparente sucesso 

temporário do mal. Pois "o justo viverá pela sua fé" (Hc 2:4),  e a verdade eterna  ecoa através 

dos tempos: "O justo viverá pela sua fé" (Gl 3:11). Os justos diante de Deus viverão por 

confiarem nEle. 

 Esse é o ponto. "Até quando, Senhor?" O tempo que for necessário para que todos 

possam entender a mensagem. Qual a mensagem? A verdade sobre Deus: sobre Sua natureza, 

caráter e ações. Como Deus se sente quando, em sua absoluta pureza e bondade, ele 

experimenta todo o nossos degradante mal? Ele quer acabar com isso infinitamente mais do que 

nós. Mas porque a mensagem que Ele quer seja comunicada é muito muito importante, Deus 

está disposto a esperar até que o último ser no Universo  a compreenda. 

 

Comentários de Ellen White 
   A fé que fortaleceu Habacuque e todos os santos e justos naqueles dias de grande 

provação, é a mesma fé que sustenta o povo de Deus hoje. Nas horas mais escuras, sob as mais 

proibitivas circunstâncias, o crente cristão pode suster sua alma sobre a fonte de toda a luz e 

poder. Dia após dia, por meio da fé em Deus, sua esperança e ânimo podem ser renovados. . . . 

No serviço de Deus não precisa haver desalento, nem vacilo, nem medo. O Senhor mais do que 

satisfazerá as mais altas expectativas daqueles que confiam nEle. Ele lhes dará a sabedoria que 

suas múltiplas necessidades demandam. Mar {66} 
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