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O JUSTO VIVERÁ PELA FÉ
Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele; mas o justo pela sua fé viverá.
Habacuque 2:4


1º PERGUNTA

Habacuque 1.1-5 – O profeta Habacuque faz uma pergunta a respeito da aparente indiferença de Deus
quanto ao problema do mal: Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus está permitindo que o mal
e o pecado continuem sem contestação dentro da nação de Judá?


RESPOSTA DE DEUS

Habacuque 1.6-11 – A resposta dada: “Pois eis que suscito os caldeus”. Deus respondeu que estava
levantando a nação da Babilônia para castigar Judá.


2º PERGUNTA

Habacuque 1.12-17 – A resposta levanta uma questão ainda mais perturbadora que é acerca dos métodos de
Deus: “Por que Deus usa perversos?”
CONSIDERAÇÕES:
1.
Inescrutabilidade – significa que Deus está além da nossa capacidade de compreendê-lo. Muitas
das respostas às nossas perguntas a respeito de Deus estão além do nosso alcance no presente. Is 55.8-9
2.
Eternidade – Deus não está limitado pelo tempo como nós estamos. A primeira pergunta feita por
Habacuque: “Até quando Senhor?”, é caracterizada pela impaciência a respeito do passar do tempo.
Quanto mais aprendemos a confiar em Deus, menos seremos coagidos por nossa compreensão terrena do
tempo.
3.
Viver em paz – Deus não se incomoda com perguntas. Paulo nos diz para fazer exatamente o que
Habacuque fez:
Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de
Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Fp 4:6


Viver em paz não quer dizer ter todas as respostas, mas sim entregar todas as perguntas àquele que
tem as respostas.



Viver em paz não quer dizer estar livre de problemas ou aflições, mas ter a certeza que todas as
coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hc 3.17-18

4.
Viver com energia – Ansiedade e preocupação podem literalmente esgotar as forças de uma pessoa.
Habacuque sentiu preocupações, no entanto as levou diretamente a Deus e então pode declarar: Hc 3.19
Viver pela fé

5.


É não viver em justiça própria e é não viver confiando em nós mesmos. Jr 17.5



É não viver baseado em sensações ou sentimentos. Quem vive assim, julga a Deus por aquilo que vê.



É não viver baseado no próprio conhecimento ou intelecto.



É não viver embasado em uma religião, em que as pessoas acreditam apenas em coisas palpáveis ou
místicas.



Viver pela fé é viver diante de Deus, confiando em uma promessa, dependendo de uma pessoa
(Espírito Santo), aceitando um sacrifício (de Jesus Cristo), vestindo uma justiça (de Deus).

APLICAÇÃO:
I.
Você tem feito conhecidos diante de Deus todos os teus questionamentos, preocupações e
ansiedades?
II.
Acredita que viver em paz é possível, mesmo em meio a problemas e aflições?
III.
Você compreende o significado da cruz de Cristo? Sabe que não podemos ser salvos/justificados por
nossos próprios méritos?
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AVISO: Deve ser dado na Célula - INTENSIVO DE CONSOLIDAÇÃO - Acontecerá nos dias 19/01,
26/01, 02/02, 16/02 e 23/02. O horário será das 19:30 às 22:00, no prédio da IBNA. Para participar
é necessário fazer a inscrição na secretaria. Para quem não tem apostila o valor é R$ 10,50
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