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SÉRIE: RESTAURANDO A FÉ
SÉRIE: RESTAURANDO A FÉ
SEMANA 26: Os Surpreendentes Mé-

todos de Deus!
Texto Básico: Habacuque 1.1-11
A primeira lição que aprendemos ao 

observar as ações de Deus é que, em de-
terminadas circunstâncias, ele parece es-
tranhamente silencioso e inativo. Por que 
será que Deus permite que certas coisas 
aconteçam? Muitos, como o profeta Ha-
bacuque, estão perguntando: “Até quan-
do, Senhor, clamarei eu, e tu não me es-
cutaras? Até quando gritarei ‘violência!’ E 
não salvarás? Mas esse problema não é só 
do povo de Deus. Há aqueles que há anos 
tem orado por alguém que lhes é querido, 
e Deus parece não responder. Eles racio-
cinam mais ou menos assim: “Não seria 
certo que Deus quer que os homens se tor-
nem cristãos? Bem, eu tenho orado por um 
deles durante todos estes anos, e não se vê 
acontecer nada. por quê? Por que Deus se 
cala dessa forma?”. Muitas vezes as pes-
soas ficam impacientes quanto a isso. Por 
que que ele não responde às nossas ora-
ções? Como podemos entender que um 
Deus Santo permita que a sua igreja esteja 
como está hoje?

Uma segunda lição é que, às vezes, Deus 
dá respostas inesperadas às orações. Isso 
assustou Habacuque. Ele tinha claro em 
sua mente que era necessário que Deus 
castigasse a nação, e depois enviasse um 
grande avivamento. Mas quando Deus 
respondeu “eu levantarei o exército dos 
caldeus para passar por cidades e destruí-
-las” essa era a última coisa que ele teria 
imaginado que Deus diria. No entanto, 
foi o que Deus lhe disse, e foi o que de fato 
aconteceu. Temos a tendência de prescre-
ver as respostas às nossas orações. Acha-
mos que Deus só pode responder de um 
jeito. Mas as Escrituras nos ensinam que, 
às vezes, Deus responde às nossas orações 
permitindo que as coisas piorem antes de 

melhorarem. Às vezes ele faz o oposto do 
que antecipamos. Ele pode deixar-nos 
arrasados colocando um exército caldeu 
em confrontação conosco. 

Uma terceira característica surpreen-
dente dos métodos de Deus é que, às ve-
zes, ele usa instrumentos estranhos para 
corrigir a sua igreja, o seu povo. Dentre 
todos os povos, os caldeus são os que 
Deus vai levantar para castigar Israel! 
Aqui há um fato que é evidente nas Es-
crituras. Deus, se assim deseja, pode usar 
até um ímpio caldeu. No transcorrer da 
história ele fez uso de todos os tipos de 
instrumentos estranhos para cumprir os 
seus propósitos. Esse é um fato realmente 
relevante hoje, pois parece que, segundo 
a Bíblia, muito do que está acontecendo 
nesse mundo deve ser considerado sob 
esta ótica. Talvez possamos dizer que 
muitos inimigos do cristianismo são ins-
trumentos que Deus está usando para li-
dar com seu povo. Isto é importante por-
que se não olharmos os problemas sob 
o prisma correto nossas orações e ações 
serão mal dirigidas. Temos que dar-nos 
conta do verdadeiro estado da igreja e 
reconhecer a iniquidade desse estado. 
Temos que olhar para nossos inimigos 
como instrumentos usados por Deus 
para cumprir seus propósitos. Fato é que, 
às vezes, Deus usa instrumentos muito 
incomuns aos nossos olhos.

Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Você se lembra de outros personagens 

bíblicos cuja resposta da oração não foi a 
esperada?

• Diante do silêncio de Deus, é correto 
dizer que ele “tarda, mas não falha”?

• Você seria capaz de lembrar algum 
“instrumento incomum” que Deus usou 
para sua edificação?


