
                  

 
Leitura do Antigo Testamento: Habacuque 3:17-19 – Leitura do Novo Testamento: Jude 1:1-25  

A História está Nas Mãos de Deus 

“Ainda assim, O louvarei!” 

Habacuque 3:1-19 
 

• Em 722 aC, Deus permitiu que os exércitos assírios capturassem 

o Reino do Norte de Israel e levassem muitos milhares de 

Israelitas cativos. 

• Em 605 aC, Deus permitiu que os Babilônios sitiassem Judá, o 

reino do sul de Israel, e levassem muitos milhares mais como 

cativos. 

• Habacuque, cujo nome significa “Abraço” ou “Embrace”, teve 

um problema com Deus usando uma nação pagã para castigar 

Seu próprio povo. 

• Embora estivesse preocupado com o pecado dos Israelitas, e 

especialmente com sua atitude preguiçosa em relação às coisas 

de Deus, ele não conseguia entender por que um Deus Santo 

aprovaria tal violência e derramamento de sangue para trazer os 

Israelitas ao arrependimento. 

• Habacuque fez a única coisa que podia fazer à luz do que Deus 

havia revelado a ele, que era levar seus problemas ao Senhor em 

um momento de oração concentrada. 

• Este é o chamado que Deus está fazendo a todo verdadeiro 

crente hoje! 

 

"Embora a colheita nunca venha... 

Ainda assim, O louvarei!" 
Habacuque 3:17-19  



1. Por que Deus permite a maldade entre seu próprio povo - 

Habacuque 1:2-4 - "Ó Senhor, quanto tempo devo chorar, e 

você não vai ouvir?"  

• Habacuque era sensível ao crescente pecado do povo de Deus.  

• Cada vez que ele entrava na cidade de Jerusalém: 

o Ele viu sua "iniquidade," e lamentou seu coração vê-los 

pecar contra Deus. 

o Ele viu a "violência, conflitos e discórdia," que sua 

iniquidade causou outros, e isso perturbou sua alma. 

• Habacuque perguntou a Deus por que Ele não estava fazendo algo 

para chamar seu povo ao arrependimento.  

• Nos versos 5-11, Habacuque ficou surpreso com a resposta de 

Deus, pois naquela época, Deus estava levantando a nação 

maligna da Babilônia para trazer seu povo ao arrependimento. 

o Babilônia foi o primeiro grande império mundial – a cabeça 

de ouro na estátua que Nabucodonosor viu em seu sonho, 

que Daniel interpretou. 

o Era o mais poderoso dos cinco impérios mundiais, e por 

causa de seu tremendo poder, os Babilônios achavam que 

eram superiores a todas as outras raças. 

o Seu exército era cruel e violento – eles não temiam ninguém, 

pois acreditavam que seu poder vinha de seus deuses, e 

acreditavam que seu deus era mais poderoso do que qualquer 

outro deus. 

• Quando Habacuque ouviu o que Deus ia fazer, e como Ele ia 

fazê-lo, ele fez a Deus uma segunda pergunta. 
 

 

2. Por que Deus usa uma nação perversa para punir a maldade de 

seu próprio povo? – Habacuque 1:12-2:1 – " Tu és tão puro de 

olhos, que não podes ver o mal e a vexação não podes 

contemplar." 

• Habacuque nunca sonhou que Deus usaria uma nação tão perversa 

como a Babilônia para castigar Seu próprio povo – seus pecados 

eram muito maiores do que os pecados de Judá.  

• Quando Habacuque percebeu o que Deus ia fazer: 

 

o Ele lembrou a Deus de Sua santidade – versículos 12-13 Como 

Deus poderia aprovar o que a Babilônia estava prestes a fazer?  

o Ele retornou à sua torre de vigia para orar – 2:1 – Habakkuk 

comprometeria isso à oração e confiança na soberania de 

Deus.  

o Esta é a posição que todo Cristão precisa assumir em relação à 

eleição de 2020.  



 

   Devido ao crescente pecado do povo de Deus, e sua apatia pelas coisas 

de Deus, a América está sob o julgamento de Deus. 

• Deus está se preparando para permitir que os Comunistas Chineses 

tragam os Cristãos na América para o arrependimento?  

• Enquanto a crise de Covid está sendo controlada através da 

terapêutica, os globalistas querem manter vivo o medo do vírus para 

refletir a necessidade de um governo Marxista-Socialista cuidar de 

todos.  

• Enquanto a economia está se recuperando da crise de Covid, os 

globalistas querem evitar que a economia cresça para ajudá-los a 

alcançar seu objetivo de converter a América em uma nação 

marxista-socialista. 

• A principal preocupação é a nação da China, que parece estar por 

trás de tudo isso, ou o beneficiário de tudo, caso o presidente Trump 

não seja reeleito, e os Democratas-Marxistas-Socialistas vençam. 

• De acordo com uma reportagem da Newsweek, "o Partido 

Comunista Chinês não quer destruir os Estados Unidos, mas sim 

para mudá-lo ou subvertê-lo de dentro"  

• Que efeito essa mudança teria sobre os Cristãos na América? 

o O Partido Comunista Chinês tolera Cristãos porque há mais de 

100 milhões deles na China. 

o Os Comunistas Chineses publicam sua própria Bíblia, e 

impõem sua própria versão do Cristianismo.  

o Igrejas Cristãs na China não podem exibir cruzes, mas devem 

postar fotos de líderes comunistas.  

o Os Cristãos que não seguirem as regras serão perseguidos, 

enviados para campos de trabalho, ou simplesmente 

desaparecerão, e as igrejas que não obedecerem às regras serão 

derrubadas.  

 

o Mais de 2 milhões de pessoas, incluindo alguns Cristãos, estão 

trabalhando em campos de trabalho escravo.  

• Por todas as medidas, a América é uma nação saturada de egoísmo, e 

aflita com apatia pelas coisas de Deus. 

• Como era na época de Habakkuk, muito poucas pessoas, mesmo 

entre aqueles que afirmam ser Cristãos, acreditam que Deus 

permitirá que a América seja derrotada, ou subjugada por outra 

nação. 

• Ninguém pode dizer com certeza que Deus permitirá que os 

Comunistas Chineses realizem seu julgamento sobre a América, mas 

é óbvio que eles têm sido preparando o palco para tal tomada por 

muitos anos.  



• Os Cristãos devem ser forçados a "dobrar o joelho" diante de uma 

nação ímpia para nos lembrar de nossa relutância em "dobrar o 

joelho" diante de um Deus Santo? 
 

   Deus respondeu às perguntas de Habacuque: 

• Deus assegurou Habacuque de Sua soberania sobre a história 

humana – Capítulo 2:3 – Deus realizará Sua vontade, à sua 

maneira, e no Seu tempo. 

• Deus declarou um princípio que o Apóstolo Paulo citou três vezes 

em suas epístolas – Capítulo 2:4 – " Eis que a sua alma se incha, 

não é reta nele; mas o justo, pela sua fé, viverá. 

• Mesmo quando não podemos entender o que Deus está fazendo, ou 

por que Ele está fazendo da maneira que Ele está fazendo, devemos 

confiar que Ele está trabalhando todas as coisas juntos para o nosso 

bem, e para Sua glória.  

• Portanto, podemos enfrentar o futuro na crença, ou na incredulidade: 

o Incredulidade – pensando que Deus nos abandonou e nos 

deixou aqui para cuidar de nós mesmos.  

o Crença – dependendo de Deus e confiar em Sua Palavra, 

mesmo que não possamos ver Suas mãos no trabalho. 

• Deus também assegurou Habacuque que Ele já havia determinado o 

que Ele ia fazer com a Babilônia, e por volta de 500 a.C., o Império 

Persa derrotou o Caldeando e conquistou a Babilônia. 
 
 

Conclusões de Habacuque: 

• Mesmo que ele não entendesse tudo: 
 

o Porque Deus permitiu que seu povo vagasse tão longe de sua 

aliança com Ele. 

o Porque ele estava permitindo que uma nação ímpada punisse 

Seu próprio povo por sua impiedade.  

o Porque ele ia punir a Babilônia por exercer Sua disciplina sobre 

Seu próprio povo.  

• Habacuque acreditava na soberania de Deus, e em Sua justiça eterna 

– que Ele nunca faria nada que fosse contrário à Sua santidade 

absoluta. 

• Portanto, Habacuque disse que confiaria em Deus, louvaria a Deus, 

adoraria Deus e ficaria em silêncio diante dEle 
 

 

 

 
 

 
 
   

" Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na 

videira; o produto da oliveira minta, e os campos não produzam 

mantimento; as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais 

não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus 

da minha salvação.  Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus 

pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas." 
 

Habacuque 3:17-19 

 


