
O ABSURDO DE DEUS



“Até quando, Senhor, clamarei eu, e 
tu não me escutarás? Gritar-te-ei: 
Violência! E não salvarás?” 

Habacuque 1:2 



“Vede entre as nações, olhai, 
maravilhai-vos e desvanecei, porque 
realizo, em vossos dias, obra tal, que 
vós não crereis, quando vos for 
contada.” 

Habacuque 1:5 



“O Senhor me respondeu e disse: 
Escreve a visão, grava-a sobre 
tábuas, para que a possa ler até 
quem passa correndo.

Habacuque 2:2-4 



Porque a visão ainda está para 
cumprir-se no tempo determinado, 
mas se apressa para o fim e não 
falhará; se tardar, espera-o, porque, 
certamente, virá, não tardará.

Habacuque 2:2-4 



Eis o soberbo! Sua alma não é reta 
nele; mas o justo viverá pela sua fé.” 

Habacuque 2:2-4 



“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.“ Habacuque 3:2 



REVITALIZA A MINHA  
ALMA, SENHOR!!! 



Por mais que nos julguemos  
sábios, realizadores, protagonistas  
na obra, quem aqui hoje não vive a 
perplexidade do questionamento?  



Descanse no Senhor e aguarde por ele 
com paciência; não se aborreça com o 
sucesso dos outros, nem com aqueles 
que maquinam o mal.

Salmos 37:7



Contudo, o Senhor espera o momento 
de ser bondoso com vocês; ele ainda se 
levantará para mostrar-lhes 
compaixão. Pois o Senhor é Deus de 
justiça. Como são felizes todos os  
que nele esperam! Isaías 30:18



POESIA QUE REVELA O  
CAMINHO DA REVITALIZAÇÃO. 



“Poesia, e não uma tese  
    acadêmica, é o modo que  
        melhor produz vida". 



"...Ao regente do coral: Essa oração 
deve ser acompanhada por 
instrumentos de corda"

Habacuque 3:19 



Toda espera requer uma pausa, pausa para  
ouvir, pausa para pensar, pausa para  
celebrar. O ritmo da vita se revitaliza na  
pausa, no shabat, no silêncio, grandes  
eventos da história se originaram na  
solitude do deserto, da caverna, do monte,  
da madrugada. 



Esperança que nos  
  mantêm vivos requer pausa. 



Esperança pressupõe  
    um aguardo.



Temos a responsabilidade  
     de esperançar.



Acreditar e agir em função do bem,  
como alguém que constrói uma arca no seco,  
planta uma semente na terra árida e espera  
pela chuva ou pelo dilúvio no tempo certo,  
no tempo de Deus..



O QUE DEUS TEM FEITO  
NA HISTÓRIA 



COMO DEUS TEM AGIDO  
NA HISTÓRIA 



O QUE SÓ DEUS PODE  
AINDA FAZER NA HISTÓRIA 



"Ele me disse: "Esta água flui na 
direção da região situada a leste e 
desce até a Arabá, onde entra no Mar. 
Quando deságua no Mar, a água ali 
será saneada.

Ezequiel 47:8-9



Por onde passar o rio haverá todo tipo 
de animais e de peixes. Porque essa 
água flui para lá e saneia a água 
salgada; de modo que onde o rio fluir 
tudo viverá." 

Ezequiel 47:8-9



Vejo Deus atravessar os desertos, 
vindo de Edom; o Santo vem do monte 
Parã. Seu esplendor envolve os céus, e 
a terra se enche de seu louvor.

Habacuque 3:3-16



Sua vinda é radiante como o nascer do 
sol; raios de luz saem de suas mãos, 
onde está escondido seu poder. 5 A 
peste marcha adiante dele, e a praga 
vem logo atrás.

Habacuque 3:3-16



Quando ele para, a terra estremece; 
quando ele olha, as nações tremem. 
Ele derruba os montes perpétuos e 
arrasa as colinas antigas; dele são os 
caminhos eternos.

Habacuque 3:3-16



Vejo o povo de Cusã em aflição, e a 
nação de Midiã treme de terror. 8 Foi 
com ira, Senhor, que feriste os rios e 
dividiste o mar? Estavas furioso com 
eles? Não! Vinhas em tuas carruagens 
vitoriosas! Habacuque 3:3-16



Pegaste teu arco e tua aljava cheia de 
flechas e dividiste a terra com rios. Os 
montes viram e tremeram, e as águas 
avançaram com violência.

Habacuque 3:3-16



O grande abismo clamou e levantou 
bem alto as mãos. O sol e a lua 
pararam no céu enquanto tuas flechas 
brilhantes voavam e tua lança 
reluzente faiscava.

Habacuque 3:3-16



Marchaste pela terra com ira e, furioso, 
pisaste as nações. Saíste para resgatar 
teu povo, para libertar teus ungidos. 
Esmagaste a cabeça dos perversos e os 
descobriste até os ossos.

Habacuque 3:3-16



Com tuas armas destruíste o líder dos 
que avançaram como um vendaval, 
pensando que o povo fosse presa fácil. 
15 Marchaste sobre o mar com teus 
cavalos, e as águas poderosas se 
agitaram. Habacuque 3:3-16



Estremeci por dentro quando ouvi 
isso; meus lábios tremeram de medo. 
Minhas pernas vacilaram, e tremi de 
terror. Esperarei em silêncio pelo dia 
em que a calamidade virá sobre 
nossos invasores. Habacuque 3:3-16



O profeta desmorona da  
    sua altivez diante dos  
       feitos divinos: 



Estremeci por dentro quando ouvi 
isso; meus lábios tremeram de medo. 
Minhas pernas vacilaram, e tremi de 
terror. Esperarei em silêncio pelo dia 
em que a calamidade virá sobre 
nossos invasores. Habacuque 3:16



Ainda que a figueira não floresça e não haja 
frutos nas videiras, ainda que a colheita de 
azeitonas não dê em nada e os campos 
fiquem vazios e improdutivos, ainda que os 
rebanhos morram nos campos e os currais 
fiquem vazios, 

Habacuque 3:17-19



mesmo assim me alegrarei no 
Senhor; exultarei no Deus de minha 
salvação! 19 O Senhor Soberano é 
minha força!

Habacuque 3:17-19



Ele torna meus pés firmes como os da 
corça, para que eu possa andar em 
lugares altos. (Ao regente do coral: 
Essa oração deve ser acompanhada 
por instrumentos de corda.)

Habacuque 3:17-19



"…dentro em mim? Espera em Deus, 
pois ainda o louvarei a ele, meu 
auxilio e Deus meu.”

Salmos 41:11



Ele está firmado na rocha e  
antecipa o pior para triunfar  
com o melhor - a presença de  
Deus como fonte de alegria e  
salvação final.



Nabucodonosor lhes disse: "É 
verdade, Sadraque, Mesaque e 
Abede-Nego, que vocês não prestam 
culto aos meus deuses nem adoram a 
imagem de ouro que mandei erguer?  

Daniel 3:14-18



 
Agora, porém, quando vocês ouvirem o som 
da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, 
do saltério, da flauta dupla e de toda espécie 
de música, se vocês se dispuserem a 
prostrar-se em terra e a adorar a imagem 
que eu fiz, será melhor para vocês.

Daniel 3:14-18



Mas, se não a adorarem, serão 
imediatamente atirados numa fornalha 
em chamas. E que deus poderá livrá-los 
das minhas mãos? "Sadraque, Mesaque e 
Abede-Nego responderam ao rei:

Daniel 3:14-18



"Ó Nabucodonosor, não precisamos 
defender-nos diante de ti. Se formos 
atirados na fornalha em chamas, o Deus a 
quem prestamos culto pode livrar-nos, e 
ele nos livrará das suas mãos, ó rei.

Daniel 3:14-18



 
Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, 
que não prestaremos culto aos seus 
deuses nem adoraremos a imagem de 
ouro que mandaste erguer"

Daniel 3:14-18



“Ainda que a figueira não floresça e 
não haja frutos nas videiras, ainda 
que a colheita de azeitonas não dê 
em nada e os campos fiquem vazios e 
improdutivos,

Habacuque 3:17



ainda que os rebanhos morram nos 
campos e os currais fiquem vazios...”

Habacuque 3:17



“…mesmo assim, eu me alegrarei no 
Senhor, exultarei no Deus da minha 
salvação.” 

Habacuque 3:18



“O Senhor Soberano é minha força, 
Ele torna meus pés firmes como os da 
corça, para que eu possa andar em 
lugares altos”. 

Habacuque 3:19



VIVER PELA FÉ



“Porque os meus pensamentos não 
são os vossos pensamentos, nem os 
vossos caminhos os meus caminhos, 
diz o Senhor”. 

Isaías 55:5



“Por que estás abatida ó minha 
alma? Por que te perturbas dentro em 
mim? Espera em Deus, pois ainda o 
louvarei a ele, meu auxilio e Deus 
meu”. 

Salmos 42:11




