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A ARTE DE TER FÉ 
QUANDO A ALMA FICA ABALADA [2] 

[Habacuque 1.12—2.1] [A segunda queixa de Habacuque] 12Ó SENHOR, meu Deus, 
meu Santo, tu que és eterno certamente não planejas nos exterminar! Ó SENHOR, 
nossa Rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar, como castigo por nossos 
pecados. 13Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão; permanecerás in-
diferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem 
os que são mais justos que eles? 14Somos apenas peixes para ser apanhados e mor-
tos? Somos apenas seres do mar [como os peixes e os répteis], que não têm quem 
os guie? 15Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes enquanto eles 
se alegram e festejam? 16Então eles oferecerão sacrifícios a suas redes e queimarão 
incenso diante delas, dizendo: “Essas redes nos enriqueceram!”. 17Deixarás que 
permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? 2.1Subirei até 
minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que res-
posta dará à minha queixa.


METAS PARA 2023 

QUANDO SOFRENDO,


em face de sofrimento de qualquer natureza, é certo que muitos não pa-
ram para pensar, não procuram reformular princípios bíblicos básicos, 
não tentam aplicar os princípios bíblicos aos problemas, e sofrem muito 
mais com tudo o que está acontecendo;


mas muitas vezes nós seguimos todos os passos e ainda assim não 
vemos solução. Exatamente como aconteceu com Habacuque. Se for 
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este o seu caso, não desista. Faça como o profeta, entregue o seu pro-
blema a Deus, com fé.


Como meta para 2023, permita-me deixar para você as seguintes (com base em 
tudo o que estudamos preliminarmente):


1. PARE PARA PENSAR, À LUZ DA PALAVRA DE DEUS. Adote uma 
versão bíblica para 2023; utilize um plano de leitura anual da Bíblia; 
adquira um caderno (que será o seu diário), e anote os seguintes:


• O que aprendi sobre Deus Pai/Jesus Cristo/Espírito Santo?


• O que aprendi sobre mim mesmo?


• Que desafio eu recebi deste texto?


• Quais motivos o texto me deu para orar? 


• Algum versículo que eu devo memorizar/meditar?


• O que e a quem eu devo compartilhar?


• Motivos para louvar.


Pare e pense, à luz da palavra de Deus. Por quê? Ora, “Porque esta 
palavra não é para vocês coisa vã; pelo contrário, é a sua vida!” 
(Deuteronômio 32.47, NAA)


2. REFORMULE PRINCÍPIOS BÍBLICOS BÁSICOS. Guie pela verdade 
a sua vida, o seu coração, seus pensamentos e sentimentos, suas 
decisões ou o que for. Não se guie pelo coração, razão nua e crua 
nem pela cultura ou seus sentimentos. Guie-se pela verdade: pelos 
princípios bíblicos básicos. Valorize a verdade. Conheça a verdade. 
A verdade é o que nos sustenta. Este é o modo como nós amamos 
as pessoas: ensinando e modelando a verdade. Por quê?


João 14.6 Jesus disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
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João 6.63 Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa 
alguma. [Então, como o Espírito dá vida???] E as palavras que eu lhes disse 
são espírito e vida.


João 16.13 Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a ver-
dade. […]


João 4.23 Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verda-
deiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.


Efésios 6.13-14 13Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que pos-
sam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês con-
tinuarão de pé e firmes. 14Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto 
da verdade […]


João 8.32 “Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará”.


João 17.15-17 15Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do 
maligno. 16Eles não são deste mundo, como eu também não sou. 17 Consa-
gra-os na verdade, que é a tua palavra.


Pare, pense e reformule princípios bíblicos básicos. Guie-se pela 
verdade revelada de Deus na palavra que é iluminada pelo Espírito 
Santo.


3. APLIQUE AOS PROBLEMAS OS PRINCÍPIOS BÍBLICOS BÁSICOS, 
aplique a verdade ao seu problema. Seja praticante da palavra de 
Deus. Peça a graça de Deus, peça ao Espírito Santo que te capacite 
a viver na verdade, praticando a palavra da verdade.


4. AGARRE-SE A DEUS COM FÉ, agarre-se com fé às promessas de 
Deus feitas na Bíblia Sagrada. Conheça o grande tema da história 
da redenção e viva com fé a sua vida que faz parte deste enredo.


Habacuque 2.4 Olhe para os arrogantes, os perversos que em si 
mesmos confiam; o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus.


Em 2023, cultive a arte de ter fé!


[Esta mensagem será continuada no domingo.] 

A APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO BÍBLICO


Habacuque estava abatido porque Deus não respondia suas orações:
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Habacuque 1.2-4 2Até quando, SENHOR, terei de pedir socorro? Tu, porém, não 
ouves. Clamo: “Há violência por toda parte!”, mas tu não vens salvar. 3Terei de ver 
estas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qual-
quer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que dis-
cutem e brigam o tempo todo. 4A lei está amortecida, e não se faz justiça nos tribu-
nais. Os perversos são mais numerosos que os justos e, com isso, a justiça é cor-
rompida.


O abalou sobremaneira saber que Deus, ao resolver agir, ao responder sua oração, 
lançou mão de um método inimaginado, por demais doloroso e até cruel; Deus levantaria 
a pior gente para disciplinar o seu próprio povo:


Habacuque 1.5-11 5“Observem as nações ao redor; olhem e admirem-se! Pois faço 
algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes 
contasse. 6Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão 
por todo o mundo e conquistarão outras terras. 7São conhecidos por sua crueldade 
e decidem por si mesmos o que é certo. 8Seus cavalos são mais velozes que leopar-
dos e mais ferozes que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam, vindos de longe; 
como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. 9“Todos eles vêm prontos 
para agir com violência; seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajuntando 
prisioneiros como se fossem areia. 10Zombam de reis e príncipes e desprezam todas 
as suas fortalezas. Constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam. 
11Passam com rapidez, como o vento, e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, 
pois têm como deus sua própria força.”


Bem, esse era o estado das coisas para Habacuque. Primeiramente, atribulado. 
Na sequência, tendo ouvido de Deus, ele ficou profundamente abalado. — O que fez, en-
tão, o profeta? Habacuque buscou discernir os caminhos de Deus: ele parou e pensou, 
reformulou seus princípios bíblicos, aplicou os princípios bíblicos básicos aos seus pro-
blemas e, com fé, confiou o seu problema a Deus.


1. Habacuque parou e pensou 

Habacuque, primeiramente, abatido, parou e pensou para escrever – mesmo que o que 
tivesse era pesado de mais para se processar; ainda assim ele parou e pensou para es-
crever (1.1), e começou escrevendo sobre o que via: o estado lamentável no qual se en-
contrava a nação santa de Deus (1.2-4).


Em suas ponderações, tendo ouvido a dura resposta de Deus (1.1-11), Habacuque 
trouxe em consideração os atributos de Deus:
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Habacuque 1.12 Ó SENHOR, meu Deus, meu Santo, tu que és eterno certamente 
não planejas nos exterminar! Ó SENHOR, nossa Rocha, enviaste os babilônios para 
nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. 


O SENHOR, Yahweh, o Deus da aliança, é o seu Deus; ele é Santo; não é nem planeja o 
mal; Deus é Rocha para os pés abalados, e agiria desse modo em amor, para disciplinar. 
Ora, sendo Deus quem era e levantando os babilônios contra seu próprio povo, só pode-
ria ser por amor, visando o bem para seu povo que precisava se arrepender de seus pe-
cados. De fato, era! Habacuque parou e pensou: ele conectou os atributos de Deus com 
os acontecimentos que estavam diante de seus olhos e que fervilhavam no seu coração.


O que o autor de Hebreus escreveu — aos cristãos que estavam dispersos e que 
padeciam a perseguição — é o retrato do caso de Habacuque. Daí a importância de se 
parar e pensar, colocando em revista os atributos de nosso Trino Deus. Ouça:


Hebreus 12.5-9 5Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes 
dirigiu como filhos dele? Ele disse: “Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor; 
não desanime quando ele o corrigir. 6Pois o Senhor disciplina quem ele ama e casti-
ga todo aquele que aceita como filho”. 7Enquanto suportam essa disciplina de Deus, 
lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que 
nunca foi disciplinado pelo pai? 8Se Deus não os disciplina como faz com todos os 
seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. 9Uma vez 
que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos 
submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e, assim, obter vida?


Habacuque parou e pensou. E mais…


Habacuque reformulou os seus princípios básicos 

É certo que Habacuque não estava conseguindo entender a vontade de Deus:


Habacuque 1.13 Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão; permanece-
rás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos en-
golem os que são mais justos que eles?


É certo que Habacuque não gostava da maneira de Deus agir:


Habacuque 1.14-17 14Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos? Somos 
apenas seres do mar [como os peixes e os répteis], que não têm quem os guie? 15-
Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes enquanto eles se alegram 
e festejam? 16Então eles oferecerão sacrifícios a suas redes e queimarão incenso 
diante delas, dizendo: “Essas redes nos enriqueceram!”. 17Deixarás que permaneçam 
impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações?
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Então, ao que Habacuque se apegou? Restou ao profeta reformular os seus conceitos 
básicos sobre Deus: como vimos, Deus é o Deus da aliança e é eterno, ele é santo, fiel e 
não planeja o mal, ele é sustentação, é soberano e é acessível e pessoal:


Habacuque 1.12 Ó SENHOR, meu Deus, meu Santo, tu que és eterno certamente 
não planejas nos exterminar! Ó SENHOR, nossa Rocha, enviaste os babilônios para 
nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. 


Ora, em face desse Deus, como poderia o profeta tomar todo o exposto como 
sendo o mal para seu povo? De jeito nenhum!


Tendo parado e pensado, tendo reformulado seus princípios bíblicos básicos…


3. Habacuque aplicou os princípios bíblicos básicos 
aos seus problemas reais 

De que vale essa teologia toda? De que vale esse raciocínio lógico-teológico se ele não 
puder ser aplicado ao seu problema? Mas Habacuque o aplicou, nestes termos:


• Deus sempre existiu, e ele existia antes dos babilônios, e continuará 
existindo depois dos babilônios: DEUS É ETERNO.


• Deus não intencional nem se coaduna com a maldade, portanto, o 
fim de tudo isso, por mais que os babilônios sejam maus, será o me-
lhor e o bem para Israel: DEUS É SANTO.


• O povo de Deus não será exterminado. Eles não serão destruídos. A 
aliança de Deus jamais será quebrada: DEUS É FIEL.


• Portanto, tudo o que estava acontecendo, não era fruto do acaso, de 
coincidências, eles não eram vítimas de um sistema tirano, nada des-
se tipo. Deus mesmo estava, amorosamente, cuidando deles. O SE-
NHOR usaria os babilônios para disciplinar o seu povo: DEUS É SO-
BERANO.


• Inda por cima, DEUS É ABSOLUTAMENTE ACESSÍVEL E PESSOAL, 
e por isso Habacuque podia falar com Deus em oração.


Habacuque aplicou os princípios bíblicos básicos aos seus problema reais.
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4. Habacuque entregou o seu problema a Deus com fé


Ora, Habacuque parou e pensou, reformulou princípios bíblicos básicos e os aplicou aos 
seus problemas reais. Ainda assim ele não conseguia superar a sua crise, ele continuava 
atribulado e abalado. O que fez? Entregou seus problemas a Deus, com fé! Habacuque 
orou: ele se colocou em posição de vigília; procurou se apartar do tumulto do problema 
(ou calar o tumulto dos problemas no seu coração) e se prostrou vigilante na presença de 
Deus – com o coração tão sincero quanto cheio de fé e de esperança:


Habacuque 2.1 Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para 
ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa.


Habacuque levantou seu coração do vale da sobra da morte dos problemas e o 
elevou à torre de vigia; Habacuque resolveu olhar para o alto: o lugar seguro e forte da 
presença de Deus; Habacuque decidiu perseverar.


Jamais se esqueça, meu povo: o segredo da vida cristã é a perseverança – espe-
rar com paciência no SENHOR! Noé pregou e construiu a arca por 120 anos. Os descen-
dentes de Abraão ficaram no Egito por 430 anos. Os hebreus peregrinaram no deserto 
por 40 anos. Israel ficou na Babilônia por 70 anos. O período entre o último dos profetas 
(Malaquias) e o advento de Cristo (anunciado por João Batista) demorou 400 anos. Jesus 
foi preparado por Deus ao longo de 30 anos (só teve três anos de ministério público na 
terra), e só ressuscitou no terceiro dia. — O que se aprende? — Ora, o tempo é um dos 
grandes instrumentos de Deus para nos santificar. Ensinar-nos a viver pela fé.


A perseverança em súplica e oração, regada pela palavra de Deus no poder do 
Espírito Santo, é o nosso fôlego durante esta caminhada para a vida eterna:


Judas 20-21 20Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, 
orem no poder do Espírito Santo 21e mantenham-se firmes no amor de Deus, en-
quanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua mi-
sericórdia.


É pela perseverança que alcançaremos misericórdia: Mateus 10.22 — “Todos os 
odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo.” Citando Habacu-
que, o autor de Hebreus fala do valor da perseverança nestes temos encantadores:


Hebreus 10.35-39 35Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se 
da grande recompensa que ela lhes traz. 36Vocês precisam perseverar, a fim de que, 
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depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que ele lhes prometeu. 
37“Pois em breve virá aquele que está para vir; não se atrasará. 38Meu justo viverá 
pela fé; se ele se afastar, porém, não me agradarei dele.” 39Mas não somos como 
aqueles que se afastam para sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma 
é preservada.


Persevere! Persevere para a salvação, meu povo!


QUANDO A ALMA FICA ABALADA 

Eu creio que Deus te trouxe aqui com um propósito. Você não está aqui por acaso. Não 
há acasos. O que há é a providência de Deus – isto é, a soberania de Deus com um pro-
pósito para a sua vida. E pode ser que você esteja aqui com a alma abalada: confuso, 
confusa pelos caminhos de Deus na sua vida ou na vida daqueles que você ama. Espero 
em Deus que Habacuque tenha ensinado você a discernir os caminhos misteriosos de 
Deus.


Como você está? Atravessando um deserto árido? Atravessando um deserto de 
lágrimas? Caminhando pelo vale profundo, frio e escuro da sombra da morte?


Pare e pense: não continue inconsequentemente. Silencie sua alma perturbada e 
ouça a voz de Deus na revelação de sua palavra santa. Pare e pense. Reformule princípi-
os bíblicos básicos: Deus é eterno, santo, fiel, soberano, pessoal e acessível. Aplique es-
ses princípios à sua vida:


• DEUS É ETERNO, logo, o meu problema é nada comparado à gloria 
na eternidade porvir; não é possível que tudo se resuma a esta vida. 


• Outra coisa: DEUS É SANTO e, em Cristo, ele quer o meu melhor, 
mesmo que agora esteja doendo; ele me quer tornar à imagem de 
seu FiIlho santo, custe o que custar.


• Ainda: DEUS É FIEL, ele não me desamparará; ele não quebrará a 
sua aliança comigo feita no sangue de Jesus Cristo; portanto, nada 
me separará do amor de Deus em Cristo Jesus.


• E mais: DEUS É SOBERANO, então, não estou entregue ao acaso, 
aos homens, ao mundo ou mesmo às consequências de meus pró-
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prios erros. A mão da boa providência de Deus é que guia os meus 
passos pelas veredas da justiça, por amor do nome do SENHOR.


• E: DEUS É ACESSÍVEL, ele me ouve, relaciona-se comigo; enviou 
seu Filho Jesus Cristo como meio de reconciliação e me deu seu Es-
pírito de consolação. Diante de Deus Pai, o Filho intercede por mim, e 
o Espírito intercede em mim e através de mim. Glória ao Trino Deus!


Entregue seus problemas a Deus com fé. Não fique com a alma abalada. Vá para a 
torre de vigia, para a fortaleza segura. Abandone o pântano do pecado, da preocupação. 
Espere em Deus. Persevere em oração, na esperança de ouvir a resposta de Deus. Ha-
bacuque esperou em Deus e, finalmente, ouviu:


Habacuque 2.2-3 2Então o SENHOR me disse: “Escreva minha resposta em tábuas, 
para que se possa ler depressa e com clareza. 3Esta é uma visão do futuro; descreve 
o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois 
certamente acontecerá; não se atrasará.


O justo viverá pela sua fé: fé em Jesus Cristo.


S.D.G. L.B.Peixoto
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