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1. Oração
2. Leitura Bíblica: Hc 3. 17- 19
3. Reflexão:
3.1 Introdução: Conta-se a história de uma empresa que queria
desenvolver um projeto de exportação de sapatos para a Tailândia. Os
diretores responsáveis selecionaram os dois mais competentes consultores e
os enviaram a pontos diferentes do País alvo, para fazerem as primeiras
observações. Dias depois, um dos consultores enviou a seguinte avaliação
por e-mail: “Senhores, não vale a pena darmos seguimento ao projeto de
exportação de sapatos para a Tailândia. Aqui ninguém os usa”.
Sem saber desse e-mail, o outro consultor mandou o seguinte email: “Senhores, tripliquem os prognósticos do projeto de exportação de
sapatos para a Tailândia. Aqui ninguém usa sapatos ainda”
O mesmo contexto era um obstáculo para um, mas uma
oportunidade para o outro. De forma semelhante, quase tudo na vida pode ser
visto com focos, interesses e abordagens diferentes.
3.2 Explicação do texto: Habacuque é um profeta que
testemunhou por volta do ano 600 a.C., durante a transição do domínio
Assírio, dos caldeus para o domínio persa babilônico. A Assíria é descrita no
livro do profeta como a insaciável e aquela que devora os povos.
Os dias de Habacuque são de muita opressão, violência e injustiça.
No início do livro, o profeta se mostra ansioso clamando por um socorro que
não vem. A impressão que o profeta tem é que Deus se esqueceu de fazer
justiça ao oprimido e ao seu povo.
O livro do profeta Habacuque é um convite à esperança, a crer na
ação de Deus ainda que ela pareça demorada. Diante dessa verdade, o servo
de Deus recebe conselhos.
3.3. Confie no Senhor independentemente do que se vê
A primeira lição que aprendemos com este texto de Habacuque é
que Deus não age apenas naquilo que os nossos olhos veem, mas Ele age até
mesmo naquelas situações que julgamos impossíveis. Habacuque não
conseguia mais ver a flor da figueira, os frutos da videira, nem o óleo
produzido pela oliveira... As ovelhas haviam sido roubadas e o gado
exterminado, mas ele cria naquilo que viria a existir no Senhor. Ele vivia por fé
e não por sua visão.
3.4. Mesmo que tudo ao seu redor seja dor, morte e
destruição, encontre o lugar do louvor e da adoração a Deus
pela certeza de que Sua promessa de paz se cumprirá
A alegria jubilante do louvor é a nossa confiança naquilo que o
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Senhor fez, faz e fará em nossas vidas independentemente das circunstâncias
que nos cercam. É por fé e não pelas situações da vida que nos alegramos no
Senhor. É a certeza de Sua presença poderosa e vitoriosa que deve encher o
nosso coração para adorá-lo.
No Novo Testamento, o livro Atos dos Apóstolos relata a
experiência de Paulo e Silas quando estavam presos. Eles haviam recebido
muitos açoites e haviam sido encarcerados, por pregarem o Evangelho, mas a
esperança da Eterna Glória estava em seus corações. As cadeias da morte e da
desesperança foram quebradas pelo poder da adoração confiante.
3.5. Saiba encontrar no Senhor a sua fortaleza
No versículo 16 deste mesmo capítulo 3 (Ouvi-o, e o meu íntimo se
comoveu, à sua voz, tremeram os meus lábios; entrou a podridão nos meus
ossos, e os joelhos me vacilaram, pois, em silêncio, devo esperar o dia da
angústia, que virá contra o povo que nos acomete), o profeta sente os joelhos
se enfraquecerem, ele sente como se os ossos estivessem apodrecendo...
Mas, no versículo 19 (O SENHOR Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés
como os da corça, e me faz andar altaneiramente), ele se volta para quem o faz
forte. É esta confiança na força de Deus e não na nossa que mudará as
perspectivas de nossas vidas. Ele é a nossa única segurança e fortaleza.
4. Conclusão:
Existem pessoas que perderam a capacidade de crer, que já não
conseguem perceber o poder do Senhor de transformar o medo em confiança,
a destruição em possibilidade de reconstrução. Mas o Deus que responde
mesmo em meio à dor e à perda nos convida a confiar novamente no seu braço
forte.
5. Finalizando este momento:
1) Compartilhe com a sua família uma alegria vivida ao lado deles;
2) Orem clamando por senso de segurança em Deus;
3) Declarem o seu amor da seguinte forma:
- famílias com mais de dois integrantes: faça uma declaração de
amor a quem está à sua frente (abrace);
- famílias com dois integrantes: faça uma declaração de amor um ao
outro (abrace);
- devocional individual: reflita a respeito do amor de Deus por você
e perceba-se como alguém amado;
4) Tire uma foto dos que participaram desse devocional e publique
em suas redes sociais com a legenda:
#catedralpresbiteriana
#jesusnossosocorro

