
DIA 352 

Leia Habacuque 1.1-3.19 

 

 ESTUDO DE HOJE: Habacuque 1.1-4 
 

            Entristecido pela violência e corrupção que viu à sua volta, 
Habacuque derramou seu coração diante de Deus. Esse livro registra os 
questionamentos do profeta ao Altíssimo - Por que o Senhor geralmente 
parece indiferente diante do mal e por que pessoas más parecem não ser 
punidas? Habacuque queixou-se vigorosamente ao Pai. Enquanto outros 
livros proféticos trazem a palavra de Deus às pessoas, este livro traz as 
questões das pessoas a Deus. 
       Como Habacuque, os cristãos geralmente se iram ficam desanimados 
quando veem o que acontece no e mundo à sua volta. O mal e a injustiça 
parecem ter vantagem. Mas a resposta de Deus a Habacuque é a mesma 
que Ele nos daria hoje: "se tardar, espera-o, porque certamente virá, não 
tardará". 
        Não é fácil ser paciente, mas ajuda se lembrarmo-nos de que Senhor 
odeia o pecado muito mais do que nós. Ele certamente punirá o pecado. 
Mas, assim como disse a Habacuque, "espera-o". Não podemos ver tudo 
que Deus está fazendo e não somos capazes de saber tudo que fará. Mas 
podemos ter certeza de que Deus fará o que é certo. Devemos confiar 
nele mesmo quando não entendermos os eventos da vida e por que eles 
acontecem. 
  

Leia Apocalipse 9.1-21 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

QUAL É O PROPÓSITO DOS JUIZOS DE DEUS NO APOCALIPSE? 
 
          Mesmo Deus tendo deixado claro que o pecado é errado e que o juízo 
é iminente, muitas pessoas ainda se recusam a arrepender-se e a aceitar a 
graça divina (Rm 1.24-32, 3.24-26; Ap 3.9-18). Até mesmo nos últimos dias, 
quando Deus enviar Suas testemunhas para profetizar sobre a destruição 
vindoura, muitas pessoas irão preferir juntar-se às forças do mal e tripudiar 
sobre a morte dos profetas de Deus (Ap 11.4-6,10). Aqueles que se opuserem 
ao Senhor e afastarem-se dele acabarão sendo exclui dos de Sua presença. 
      Mas será que os juízos de Deus são para levar redenção à humanidade 
ou para simplesmente trazer destruição? O livro de Apocalipse dá-nos 
algumas pistas. 



         Apesar das pragas que a humanidade vivenciou os homens não se 
arrependeram das obras de suas mãos (Ap 9.20,21). E os que sofreram a 
tortura dos gafanhotos desejaram a morte em vez de voltarem-se para 
Deus (Ap 9.6). Outros gritaram para que as rochas caíssem e escondessem-
nos da "ira do Cordeiro" (Ap 6.16). Muitos preferiram morrer a admitir seus 
pecados. Na busca de escapar do juízo, eles mostraram seu medo de Deus, 
em vez de confiarem nele. 
       O livro de Apocalipse enfatiza o juízo final de Deus (Ap 16.5-7). Tanto os 
cristãos como os não cristãos receberão exatamente o que merecem (Ap 
2.23; 11.18;14.13; 18.6; 20.12,13: 22.12). 
     Os juízos de Deus servem para cumprir diversos propósitos. É uma 
espécie de resposta parcial da parte do Senhor em retribuição às orações 
dos santos, mas que ocorrem no tempo de Deus, e não no nosso (Ap 6.9-11; 
8.2-5). Os juízos divinos refutam o poder dos "deuses" da terra e dos 
inimigos de Deus, assim como as pragas que caíram sobre o Egito fizeram 
(Ex 7.8-12: 12.12: Ap 19.20,21:20.9,10). Os juízos são parte da missão de Deus e 
oferecem uma última chance para que o mundo arrependa-se (Ap 14.6,7; 
ver Ap 9.20,21; 16.9,11). 
       O juízo contra a desobediência e os maus caminhos é inevitável - até 
mesmo para a igreja (Rm 1.18-28; Ap 2.5,16;3.3,16). Deus, no entanto, espera 
pacientemente pelo arrependimento, oferecendo Sua graça (Ap 2.7,16,17,22; 
3.3,20). 

 

 

ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 9.20,21 

 
       As imagens das trombetas do julgamento são aterrorizantes, 
independente se são interpretadas de maneira literal ou metafórica. Mas 
esses eventos não são caóticos, pois estão sob o controle de Deus e são usa 
dos para o Seu propósito. 
     A estrela que caiu na terra recebeu "a chave" e sabia o que fazer com ela 
(Ap 9.1,2). Quem deu a ela a chave e as instruções? Claramente, foi Deus. 
Mas o fato de o abismo está trancado indica que o poder de Deus é 
soberano quanto a esse terrível lugar. 
        Além disso, os gafanhotos recebem instruções e poder necessário para 
cumpri-las (Ap 9.5,10). De forma similar, os quatro anjos estão presos, e 
quando forem libertos, será por um tempo limitado (Ap 9.14,15). Em todo 
caso, Deus está limitando a destruição desses agentes. 
         O divino proposito desses eventos é claro: Ele quer que o povo 
arrependam-se. Mas infelizmente eles recusam-se a fazer isto (Ap 9.20). É 
triste pensar que o pecado pode esgueirar-se na nossa vida e tomar tanta 
coisa que as trombetas dos julgamentos ainda não seria suficiente para 
fazer-nos voltar para Deus. 



      Peça a Deus para manter seu coração atencioso á Sua voz e orientação. 
Peça que Ele revele onde o pecado está endurecendo-o. 
 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Clame ao Senhor em sua necessidade. Peça-lhe que livre você dos que o angustiam. 

Leia Salmos 137.1-9 

Leia Provérbios 30.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a 
respeito do que leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


