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Alegria na pior circunstância! 

“Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; ainda 
que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam 
mantimento; ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos 
currais não haja gado; Todavia eu me alegrarei no Senhor; exultarei no 
Deus da minha salvação” (Habacuque 3. 17,18) 

Eu creio que nem os mais pessimistas conseguiriam prever que o ano de 
2020 seria tão difícil como está sendo. Muitos pensaram em dificuldades na 
economia e política, mas, certamente, ninguém pensou em uma Pandemia que 
fizesse parar, ou até retroceder, a economia de vários países. Mais que isso, a 
saúde de tantas pessoas afetadas e, infelizmente, a perda de pessoas queridas. 

Habacuque recebeu uma notícia assim de Deus. Após orar e questionar a 
Deus sobre o que estava acontecendo em Israel (Habacuque 1. 1-4), ele recebe 
a pior das notícias: Deus iria julgar o Seu povo e levá-lo cativo pelos Babilônios 
(1. 5-7). Mais que isso, como o versículo 17, acima, nos diz, toda a base 
econômica de Israel seria abalada: “figueira... vide... oliveira... não haja 
mantimento... não haja gado.” Que notícia terrível! Israel seria desolada! Pior 
ainda, o motivo disso tudo era o pecado e o distanciamento de Deus. 

Entretanto, o profeta Habacuque, resignado, mas fervoroso e 
esperançoso, alça a voz em oração e petição a Deus! Leia o capítulo 3 e veja que 
oração maravilhosa o profeta faz, colocando sua confiança e dependência em 
Deus. O verso 18, em destaque acima, resume essa confiança: “Todavia eu me 
alegrarei no Senhor; exultarei no Deus da minha salvação.” Certamente havia 
todos os motivos para sentir-se desanimado, triste e até perplexo. Mas o profeta 
renova sua confiança em Deus, o único em que há verdadeira esperança! 

Você é uma das pessoas que tem pensado que o ano de 2020 deve ser 
“apagado” do calendário? Sua saúde foi afetada, ou você perdeu algo importante 
(um bem, o emprego, ou, infelizmente, uma pessoa querida)? Não fique triste; 
ponha sua confiança e esperança em Deus! Foi isso que Habacuque fez. Em 
face das terríveis notícias que recebeu e do futuro sombrio que estava reservado 
a Israel, ele encheu o seu coração de fé e coragem, buscando a Deus e se 
colocando na dependência do Senhor. Suas circunstâncias não eram maiores 
que o seu Deus! 

Nossas circunstâncias, por pior que sejam, não são maiores que o nosso 
Deus. Ele tudo pode. Seus planos são melhores. Nossa vida está em boas 
mãos!! Confie no Senhor, pois ele tem cuidado de você. Coloque sua esperança 
em Deus e tire os olhos das circunstâncias difíceis. Ainda que seja difícil; ainda 
que esteja doendo; ainda que tudo ao seu redor pareça indicar o contrário, Deus 
está agindo. Essa foi a resposta do Senhor a Habacuque e essa é a resposta de 
Deus para você! 

REFLITA: Não sei se você está aflito ou desanimado por causa do que tem 
acontecido nestes dias. Não sei qual é a sua circunstância nem a sua dificuldade. 
Mas Deus sabe! Então, ore e busque a Deus e coloque a sua confiança Nele! Ele 
pode reverter as coisas e pode te abençoar, mesmo em meio às dificuldades e 
tristezas. Alegre-se no Senhor! Ore por isso!  

 


