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Em Tempos Difíceis  
 

Habacuque 3:2 
 

Introdução: nós, os filhos de Deus, sabemos que, ainda que vivamos nesse mundo e estejamos 
sujeitos aos acontecimentos que nele ocorrem, todavia, a nossa confiança não está firmada 
em circunstâncias que hoje podem ser favoráveis e amanhã não ser mais. Independentemente 
do vento que sopra ou deixa de soprar, estamos guardados e firmados no amor do Deus Todo-
Poderoso. No Salmo 91:7, a Bíblia diz: “Caiam mil ao teu lado, e dez mil, à tua direita; tu não 
serás atingido”. Aleluia! Não seremos atingidos, muitos cairão ao nosso lado, mas nós 
permaneceremos em pé e sairemos das batalhas mais fortalecidos.  

 
Durante um tempo de incertezas em Judá, Deus levantou um homem para profetizar e levar o 
seu povo a voltar-se para Ele a fim de fazer a sua vontade. As circunstâncias não eram 
favoráveis, mas o profeta de Deus se apresentou diante do povo para proclamar um tempo 
novo sobre a sua nação. Olhando para a nossa condição e comparando-a com as palavras de 
Habacuque, podemos extrair lições preciosas que nos levam a ter uma postura correta diante 
das dificuldades.  

 
Assim sendo, podemos dizer que em tempos difíceis não podemos deixar de: 

 
1. Expressar confiança incondicional – em primeiro lugar, não podemos deixar de expressar a 

nossa confiança em Deus. Independentemente das circunstâncias, a nossa fé no Senhor deve 
ser declarada. O ápice da confiança de Habacuque, nós encontramos nos versos 17 e 18 do 
capítulo 3. Veja o que o profeta declara: “Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na 
vide; o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as ovelhas sejam 
arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto 
no Deus da minha salvação”. 

 
É impressionante a confiança do profeta no seu Deus. Mesmo diante de um quadro assolador, 
Habacuque diz firmemente que continuaria se alegrando no seu Senhor. Ou seja, a sua 
confiança era incondicional, nas boas e nas más circunstâncias a sua confiança seria a mesma. 
Assim devemos fazer, assim devemos declarar em alto e bom som para que todos saibam que 
confiamos em Deus em todo tempo sem que as circunstâncias nos influenciem. 

 
2. Intensificar as orações – em segundo lugar, para que não sejamos atingidos, devemos 

intensificar as orações. Repare no que o profeta diz no capítulo 3, verso 2: “Tenho ouvido, ó 
Senhor, as tuas declarações; e me sinto alarmado; aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos 
anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida; na tua ira, lembra-te da misericórdia”.  

 
Veja que Habacuque se sentiu alarmado, mas não se entregou, pelo contrário, ele pediu o 
avivamento do Senhor, clamou ao Deus Vivo a fim de que se lembrasse da sua misericórdia. 
Portanto, clame ao Senhor, peça a Ele para ser misericordioso com você. Não desista! Não se 
entregue diante da crise, ela não tem poder para lhe destruir. O seu Deus é muito maior do 
que a crise, e você verá a sua poderosa mão operando milagres em seu favor! 

 
3. Liberar a palavra profética – em terceiro lugar, lembre-se de que o seu futuro é decidido pela 

sua boca. Provérbios 18:21, ensina: “A morte e a vida estão no poder da língua; o que bem a 



Igreja Caminho Santo – Estudos para Células 
 

utiliza come do seu fruto”. Se compararmos as primeiras palavras de Habacuque no capítulo 1, 
com as suas últimas palavras no capítulo 3, descobriremos um homem que aprendeu a falar no 
meio da crise.   

 
Em Habacuque 1:2, o profeta diz: “Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?”. 
A imagem de um homem aflito e sem entendimento do capítulo 1, é substituída por um 
profeta confiante que constrói o seu futuro com uma declaração de vitória no final do capítulo 
3: “O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar 
altaneiramente” (Hc 3:19).  

 
Aprenda essa lição, construa o seu futuro vitorioso com uma boca curada, que libera a bênção 
e vence a maldição. Paulo, em 1 Coríntios 14:3, ensina que aquele que profetiza fala aos 
homens edificando, exortando e consolando. A exortação é uma das faces da profecia e a 
palavra exortar significa: estimular, animar; incutir coragem. Portanto, não permita que a 
tristeza e a amargura dominem os seus lábios, use a sua boca corretamente, pois aquele que 
bem a utiliza come do seu fruto. 
 


