ESPERANÇA NA
DESESPERANÇA
Então o Senhor me respondeu, e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas,
para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará; se tardar, espera-o, porque certamente virá,
não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele; mas o justo pela sua fé
viverá. Habacuque 2:2-4

A MENSAGEM DE HABACUQUE
Este texto retrata a época do profeta Habacuque que, em um diálogo com Deus, se queixa dos dias maus que
estava vivendo, onde prevaleciam situações de injustiça, violência e opressão. O profeta questiona o Senhor
porque a Sua justiça não se revelava naquele tempo, colocando em cheque a soberania divina, já que Deus
demorou em punir os líderes corruptos e não intervinha na proteção de seu povo. Nos dias atuais, estamos,
de igual forma, vivendo tempos de injustiça, desesperança, violência, opressão física e moral em nossa sociedade. No texto, o profeta confronta o Senhor buscando uma resposta coerente à sua realidade e experiência, mas
Deus lhe mostra que a sua justiça prevalecerá ao seu tempo e modo e os justos serão libertos, independentemente da situação em que esteja a nação, devendo o seu povo guardar a esperança e a fé no Senhor. Diante
desse cenário, sabendo a situação caótica do Brasil, como cristãos, o que devemos fazer? Que decisão temos
que tomar? Como devemos nos posicionar? Como nos dias de Habacuque, temos que guardar a fé e a esperança em nosso Deus.

ESPERANÇA EM DEUS
Habacuque expõe sua esperança em Deus, que a seu tempo faria justiça e puniria Judá, mas sabendo do
coração misericordioso do Senhor, intercedeu por aquele povo. Tal ato demonstra que Habacuque, independentemente da situação em que se encontrava, perseverou no relacionamento com Deus, sendo prudente e
buscando resposta nas Suas mãos. Não importa a situação que estamos passando hoje, temos que ser perseverantes no propósito do Senhor. Você tem guardado a sua esperança e fé em Jesus Cristo? O que você tem feito
para isso?

FIDELIDADE À DEUS
Pela leitura do versículo 4 do texto de Habacuque, o profeta recebe uma resposta divina no sentido de que a
justiça de Deus recairá ao ímpio, por este ser orgulhoso e não agir de forma reta, mas o “justo pela sua fé
viverá”. Deus está dizendo ao seu povo para agir com integridade, não importando a missão e as dificuldades
que esteja vivendo. Não importa a realidade, Deus espera que o seu povo seja íntegro e obediente, levando
esperança ao mundo através do testemunho da verdade. Será que existe alguma situação que você viveu e que
houve negligência com a fidelidade, seja com Deus ou com o próximo?

PARE, PENSE E NÃO TEMA!
Podemos repetir o que está escrito no livro de Isaías: “Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo,
pois sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa”.(Isaías
41:10). Aproveite para compartilhar com alguém a esperança que há em Cristo e o que Ele está fazendo em sua
vida, de forma que outros também desfrutem das maravilhas do Senhor.

