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

SÉRIE: RESTAURANDO A FÉ
SÉRIE: RESTAURANDO A FÉ
SEMANA 27: Pensando e Esperando
Texto Básico: Habacuque 1.12-17 e 2.1
A despeito de sua perplexidade, Habacu-

que estava determinado a esperar pacien-
temente por mais revelação. A metáfora de 
ficar na torre de vigia enfatiza o seu espírito 
vigilante e o desejo ardente de receber uma 
resposta (2.1). A sentinela atentamente vigia-
va de sua torre a fim de detectar a vinda de al-
gum mensageiro ou obter informação acerca 
de uma invasão inimiga. Era exatamente isso 
que Habacuque aguardava: uma mensagem, 
uma informação. Isto mostra a confiança de 
que Deus o iluminaria e de alguma forma 
traria solução à sua crise. Quando Jó buscou 
por respostas ele não as conseguiu, só obteve 
perguntas, porém, a presença de Deus trouxe 
resolução ao seu dilema.

Lloyd Jones aponta que devemos olhar 
para os problemas da vida pensando teologi-
camente, reafirmando princípios básicos da 
fé como a soberania de Deus, a sua justiça, 
as suas promessas a nós e assim por diante. A 
fé não anula a razão. Precisamos usá-la para 
fortalecer a nossa fé, pois à medida que racio-
cinamos teologicamente, nossa concepção de 
Deus é esclarecida. Segundo o Rev. Hernan-
des Dias Lopes, o conhecimento de Deus é o 
maior antídoto contra o desespero. A doutri-
na pode providenciar um fundamento sólido 
no qual pisamos assim como fora a confiança 
de Habacuque de que Deus não aniquilaria 
seu povo: “Não morreremos”. Um exercício 
muito comum no livro dos Salmos é recordar 
as benesses divinas em nossa vida. Foi isso 
que registrou Asafe no Salmo 77 (v. 5-20). 
Relembrar os feitos redentores de Deus na 
história nos certifica quanto ao quê devemos 
crer acerca de Deus. Relembrar os feitos de 
Deus é um exercício mental que faz bem à 
alma. Jó teve reação semelhante quando não 
deixou que a experiência ditasse sua teologia. 
O entendimento – ainda que parcial – do ser 
de Deus e das ações de Deus é que trouxeram 

alívio ao coração de Jó, Asafe e Habacuque.
Mas quando o nosso raciocínio teológico 

não nos acalma, devemos sujeitar o proble-
ma a Deus em fé. Essa é a parte em que nós 
esperamos em Deus: “Somente em Deus, 
ó minha alma, espera silenciosa; dele vem a 
minha salvação” – Salmo 62.1. O conforto 
de esperar não é que logo esqueceremos o 
problema, mas de que em algum momento 
virá uma resposta. Está é a grande qualidade 
da segunda parte de nossa resposta: os que 
aguardam uma resposta. Esse aguardar é 
frequentemente acompanhado “em silêncio” 
(Sl. 62.1,5; Lm. 3.26). Aguardar em silêncio 
não é deixar de orar. Oração é o desabafo de 
quem quer ser tratado por Deus. Davi diz 
estar em silêncio, mas continua a pedir que 
Deus lhe ouça a oração (Sl. 39.1-2, 9, 12). In-
sistência na oração não é a mesma coisa que 
estar ansioso por algo muito desejado Insis-
tência na oração é voltar constantemente ao 
Senhor para buscar descanso nele quanto às 
nossas ansiedades e angústias.

Essas duas partes da resposta de Habacu-
que não são feitas separada ou alternada-
mente. Elas podem ser conjuntas. Enquanto 
oramos e confiamos em Deus, nós também 
refletimos sobre o seu caráter e sua bondade 
para conosco. O conforto de Deus vem pelos 
dois meios: o pensar e o esperar, já que eles 
se complementam. Jeremias, abatido com a 
destruição de Jerusalém, recorreu a ambos. 
Leia Lamentações 3.21-26 e veja o procedi-
mento do profeta. 

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Por que temos tanta dificuldade para “pen-

sar e esperar”?
• Leia o Salmo 73 e observe os versículos 16 

e 17. Qual foi o instrumento que Deus usou 
para mudar a visão de Asafe?

• Como ser insistente sem pecar em nossas 
orações?


