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Comentário lição 09

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

HABACUQUE

Muito pouco ou nada se sabe explicitamente sobre Habacuque, embora se possa inferir alguns
dados. Primeiro, ele não só era profeta, como também um poeta talentoso. Na verdade seu
livro compõe-se de uma série de oráculos e uma oração, do tipo que se pode ser comparado
aos Salmos 4, 6 e 7 […] O que se sabe com certeza é que Habacuque viveu e desenvolveu seu
ministério nos primórdios do surgimento da Babilônia no poder central do Oriente
Próximo .1

Habacuque foi um dos profetas que exerceram seu ministério no período que antecedeu o
cativeiro babilônico. Seu escrito está mais para um relato de a�ição pessoal, onde encontramos
Habacuque revelando os seus questionamentos ao Senhor, a resposta recebida e uma grande
oração de fé partindo da parte do profeta para com Deus; do que um oráculo emitido para a
nação de Israel.

Habacuque tem sido chamado de o livre pensador. Seu livro parece um diário pessoal onde o
profeta registrou seus dramas e experiências com Deus. O profeta faz perguntas sinceras
dirigidas a Deus. Abriu o seu coração e apresentou suas dúvidas. Sentia-se livre para
demonstrar os seus pensamentos, inclusive chegou a questionar o aparente “descaso” de Deus;
depois de ouvir a resposta do Criador, demonstrou uma fé inabalável. Portanto, o livro de
Habacuque tem uma característica peculiar; trata-se do registro de um diálogo entre o profeta
e Deus, não necessariamente se constitui um resumo daquilo que o profeta pregou durante o
seu ministério. É mais uma oração do que uma profecia. Além disso, contém diversos estilos .2
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Em resumo, o livro do profeta Habacuque poderia muito bem ser assim dividido: O capítulo
1 retrata um diálogo entre o profeta e Deus, onde tem início uma série de questionamentos
por parte de Habacuque, diante do cenário que presenciava; o capítulo 2 traz a resposta divina
aos questionamentos do profeta, com uma série de “ais proféticos” com juízos determinados;
e, por �m, o capítulo 3 apresenta um cântico profético emitido pelo profeta demonstrando fé
para com o Senhor.

A CRISE DO PROFETA

Habacuque ora a Deus, pedindo-lhe que pusesse �m à iniquidade que reinava entre o povo do
concerto. Deus, no entanto, parecia nada fazer a respeito, a não ser tolerar a violência, a
injustiça e a destruição dos justos. As perguntas do profeta têm a ver com um antiquíssimo
tema: “Por que Deus demora tanto em castigar a iniquidade?” e “Por que nossas orações
geralmente não são prontamente antendidas?”. Note, todavia, que tais queixas vinham de um
coração cheio de fé num Deus justo .3

Habacuque não suportava mais ver a iniquidade crescendo em maneira assustadora, e clamar
a Deus sem resposta aparente. O profeta se via numa situação na qual parecia que as suas
palavras estavam sendo jogadas ao vento. Na mente do profeta Deus estava alheio à iniquidade
de Israel e não estava agindo para trazer uma mudança na situação do povo.

Deus então responde a Habacuque a�rmando que já havia suscitado uma nação perversa para
executar o seu juízo sobre Israel (Hc 1.5,6). Essa mensagem deixa o profeta atônito. Pois os
caldeus se apresentavam cruéis, iníquos e pagãos, algo jamais visto no meio do Seu povo.

Habacuque �ca horrorizado pelo fato de Deus usar uma nação tão iníqua para atacar a Judá.
Mas ele sabe que Deus não permitiria que os babilônicos aniquilassem a nação judaica, pois,
mediante tal destruição, estaria cancelando seu propósito redentor à raça humana .3

A FÉ COMO FORMA DE VIDA
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A resposta divina para Habacuque veio com uma a�rmação muito forte: “Mas o Senhor está
no seu santo templo; cale-se diante dele toda a terra” (Hc 2.20). Em outras palavras, Deus
estava dizendo a Habacuque: “todo o controle está em minhas mãos, aquiete-se”. O Senhor
cuida de tudo, mesmo quando as situações aparentam ser divergentes.

A mensagem do Senhor encheu ainda mais o coração do profeta de fé e conforto. Isso
motivou a Habacuque a orar a Deus em forma de canto (Hc 3). Suas palavras demonstraram
sua reação as palavras divinas, o que lhe ensinou que o melhor caminho é viver pela fé (Hc
2.4).

Habacuque sabia que o povo de Deus havia pecado, e, consequentemente, seria submetido ao
juízo divino. Nestas circunstâncias, faz duas petições: (1) Pede a Deus que apareça entre o seu
povo com nova manifestação de poder. Habacuque está ciente de que o povo não sobreviveria
se o Senhor não interviesse com um derramamento de sua graça e de seu Espírito. Somente
assim haveria verdadeira vida espiritual entre os �éis. (2) Habacuque ora para que Deus se
lembre da misericórdia, o povo haveria de perecer. Hoje, com os alicerces da igreja sendo
abalados, quando há a�ição por todos os lados, imploremos ao Senhor que torne a manifestar
sua misericórdia e poder para que haja vida e renovação entre o seu povo .3

Habacuque sabia que, quando o juízo divino fosse aplicado em Judá, as coisas mudariam. De
imediato, seus contemporâneos perderiam a liberdade, o conforto e a autonomia política.
Apesar de todas essas perdas, o profeta demonstrou que sua con�ança em Deus permaneceria
inabalável. Ele professou com muita determinação sua profunda fé em Deus a despeito de
todo o sofrimento que suportaria com a aplicação do juízo divino sobre Judá. Devemos
con�ar no Senhor mesmo quando aparentemente as peças parecem não se encaixar. Devemos
reconhecer nossas limitações em compreender plenamente os caminhos de Deus .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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