
Há várias semelhanças entre o contexto 
de Habacuque e os tempos atuais. Não apenas 
no período de crise e situações críticas de 
diversas naturezas. Mas também o fato de 
muitas das más notícias serem anunciadas 
com antecedência: é comum no noticiário 
sabermos que maiores dificuldades virão, 
mais restrições. De maneira semelhante 
também o fato de estarmos “presos” em casa, 
como Judá que em determinado momento 
estava também cercada pelos inimigos e tinha 
sua liberdade reduzida.

O livro do profeta relata que no momento 
de crise ele procurou a Deus tentando 
entender os porquês. Primeiro da Sua demora 
em agir, depois da maneira que agiria, quando 
Deus revelou seus planos e Habacuque soube 
que um povo ímpio seria usado como 
instrumento divino. 

Durante sua interação com o Senhor, o 
profeta aprende que o justo vive pela fé, 
espera pelo tempo de Deus, e tem plena 
convicção no Seu poder e misericórdia, de 
maneira que atravessa esse tempo com 
espírito de alegria. (Cf Hb 2:3,4;  3:2,18)

Repare, no entanto, o método usado pelo 
profeta. Em Hab 3.1-15, ele narra diversos 
atos de Deus ao longo da história do povo 
escolhido. Relembrando as situações vividas 
por aquela nação durante séculos, percebe a 
maneira como Deus agiu. Esta é a base para 
aprender e consolidar seu conhecimento dos 
atributos do Soberano. 

A abordagem do profeta não apenas nos 
indica uma postura sábia para tempos de 

crise, como realça a importância de conhecer 
a história bíblica. Olhando para o que já 
ocorreu podemos perceber a forma como 
Deus age, sua glória e majestade, que sua 
misericórdia dura para sempre, dentre 
tantas outras lições fundamentais para 
dirigirmos nossa atenção a Ele, ao invés de 
focarmos nos nossos problemas. 

Esta constatação deveria nos incentivar 
a ler mais a Bíblia, participar mais de 
programas de Escola Bíblica onde seus livros 
são explicados, fazer disso o tema de nossas 
conversas. Devemos também incentivar 
nossos filhos e aqueles que estão à nossa 
volta a fazer o mesmo. É dessa forma que 
construímos a base do conhecimento 
fundamental para tempos de crise.

Não nos esqueçamos, o Senhor é mesmo 
ontem, hoje e sempre. Fazendo coro com o 
profeta, clamemos a Deus: “aviva a tua obra, 
Senhor... faze-a conhecida; ... lembra-te da 
misericórdia”
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