
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
TEMA ANUAL: “E SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS”                                                                             3º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO AOS DE FORA 

SÉRIE: RESTAURANDO A FÉ
SEMANA 25: Perplexos Como o Profeta !
Texto Básico: Habacuque 1
Introdução: caminhamos até semana 

passada com uma série de estudos visando 
encorajar as pessoas a anunciarem o evan-
gelho e superar os obstáculos que geralmen-
te criamos para cumprir a ordem de Jesus. 
Acontece que o evangelho não é a “boa no-
tícia” apenas para novos convertidos, antes, 
ele também é restaurador para aqueles que 
estão na caminhada, mas que podem estar 
cansados ou perplexos diante dos problemas 
e dilemas da vida. Às vezes os fatos que nos 
rodeiam parecem não estar em sintonia com 
aquilo que cremos e nossa fé esmorece, ou 
ficamos perplexos. No livro do profeta Ha-
bacuque temos uma perfeita ilustração desse 
dilema. Ele observa a história não como uma 
disciplina acadêmica ou teórica, mas com a 
perplexidade de um homem que estava gran-
demente perturbado pelo que estava aconte-
cendo. Ele desejava ansiosamente conciliar o 
que via com o que cria.

 Muitos consideram a Bíblia apenas 
como um manual de salvação pessoal e se 
restringem a isso, porém, há algo maior. É 
claro que damos graças a Deus por nossa sal-
vação pessoal, mas ela é apenas uma peça de 
um quebra-cabeças maior, que trata do pro-
cesso de salvação de toda a humanidade. Ela, 
a Bíblia, trata da redenção de nações ao longo 
da história e não apenas da nossa.

 Ao nos aproximarmos do estudo do 
livro do profeta Habacuque, devemos consi-
derar, antes de tudo, a situação com a qual 
o profeta se defrontava pessoalmente. Daí 
podemos deduzir alguns princípios. Dessa 
forma veremos que, na essência, tudo o que 
causava ansiedade ao profeta era exatamente 
o que preocupa tantas pessoas hoje, quando 
elas tentam relacionar tudo o que observam 
com o ensino das Escrituras, especialmente 
com o ensino acerca do ser e do caráter de 
Deus.

 O profeta via Israel numa condição 
de grande apostasia. Israel se afastara de Deus 
e se esquecera d’Ele. Por isso profeta exclama 
“Até quando Senhor...!”. Que quadro terrível! 

O pecado, a imoralidade e todo tipo de vício 
se avolumavam ostensivamente, enquanto 
aqueles que exerciam autoridade e aos quais 
fora confiado o governo eram negligentes e 
indolentes. Não aplicavam a lei com equida-
de e com honestidade. A ilegalidade domi-
nava em toda parte; e sempre que alguém se 
levantava para despertar a consciência das 
pessoas, as autoridades reagiam com violên-
cia. A decadência religiosa foi acompanha-
da por um geral declínio moral e político, 
como invariavelmente acontece. Essas eram 
as alarmantes condições que confrontavam o 
profeta. 

 Era um real problema: Para come-
çar, ele não podia entender por que Deus 
permitiu tudo isso. Ele tinha orado a Deus 
a respeito, mas não via resposta. daí a sua 
perplexidade: “Até quando Senhor?”. Para as-
sombro do profeta esse foi só o começo dos 
problemas, pois, logo após as queixas, Deus 
lhe respondeu de maneira totalmente inespe-
rada, dizendo: “Vede entre as nações, e olhai, 
e maravilhai-vos: porque realizo em vossos 
dias uma obra, que vós não crereis, quando 
vos for contada. Porque eis que suscito os cal-
deus, nação amarga e apressada, que marcha 
sobre a largura da terra, para possuir mora-
das que não são suas”. Em suma, é como se 
Deus dissesse: “Vai piorar”. Que resposta de 
oração inesperada! O profeta já estava per-
plexo diante do fato de Deus haver permitido 
a iniquidade em sua nação, agora tem que 
ouvi-lo dizer que vai levantar um povo com-
pletamente pagão e ímpio para conquistar a 
terra e punir seu povo. Esse é o dilema que 
iniciaremos os estudos a partir de hoje.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

• Você acha que gritar “Até Quando!” como 
o profeta gritou é pecado?

• Você já passou por alguma situação em 
que o que você crê parece que “não se encai-
xa” com a realidade?

•  Você já se deparou com alguma situação 
em que o ímpio torna-se instrumento de dis-
ciplina para o crente?


