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  Uma panorâmica sobre Habacuque 

 

    O nome Habacuque significa abraçar. Esse profeta 

exerceu o seu ministério durante os reinados de 

Jeoiaquim e Zedequias, reis de Judá, no estertor 

daquele reino, portanto, no período entre 606 e 586 

a. C., período esse caracterizado por intensa idolatria, 

arrogância e desobediência a Lei divina. Habacuque 

foi contemporâneo do profeta Jeremias sendo, como 

aquele profeta, testemunha ocular da degradação 

moral e espiritual do reino de Judá e da sua 

consequente destruição pelos caldeus, como ação 

punitiva de Deus. 

   É bom lembrar que os caldeus (babilônicos), a 

potência militar da época, fizeram três investidas 

sobre o reino de Judá. A primeira foi em 606 a.C., 

quando foram levado cativos um grupo significativo 

de pessoas, dentre elas, Daniel, Hananias, Misael e 

Azarias, que tiveram os nomes mudados para 

Beltessazar, Sadraque, Mesaque e Abedenego, 

respectivamente. Na segunda investida, acontecida 

em 597 a.C.,  levaram outro grupo de cativos, dentre 

eles o profeta Ezequiel, e na última investida, 

acontecida em 586 a.C., destruíram a cidade e o 

templo de Jerusalém. 

   O profeta Habacuque, que tinha uma visão profunda 

da santidade de Deus, ficou perplexo do porquê da 

demora de Deus em punir o seu povo por causa da 

avalanche de pecado cometido pelos judeus, 

principalmente pelas suas classes dominantes. É 

essa  a primeira indagação do profeta Habacuque ao 

Senhor, quando Lhe pergunta até quando Deus 

toleraria tanta maldade no meio do Seu povo. Deus 

respondeu que iria usar os caldeus para punir o seu 

povo. Essa resposta divina deixou o profeta mais 

perplexo ainda, e ele pergunta a Deus por que Ele iria 

usar como instrumento de juízo sobre o Seu povo um 

povo mais ímpio do que ele. Em sua resposta Deus        

 

diz a Habacuque que os caldeus seriam punidos por 

Ele, no devido tempo, por causa de sua impiedade, 

idolatria e feitiçaria. Os caldeus seriam o 

instrumento de Deus para punir o Seu povo, mas 

isso não os eximia da responsabilidade moral pelos 

atos praticados.  

    O livro de Habacuque tem três capítulos. Nos dois 

primeiros encontramos as indagações do profeta a 

Deus e a resposta do Senhor aquelas indagações 

como visto no paragrafo anterior. No terceiro 

capítulo encontramos um hino de exaltação ao 

Senhor em forma de oração. Nesse hino ou oração 

o profeta começa pedindo a Deus um avivamento 

espiritual no meio do Seu povo. “Oração do profeta 

Habacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a 

tua palavra e temi; aviva, ó Senhor, a tua obra no 

meio dos anos, no meio dos anos a notifica; na ira 

lembra-te da misericórdia” Hc 3.1,2.  Ainda nessa 

oração, Habacuque exalta a Deus ressaltando a Sua 

glória, Sua soberania, e a Sua ação libertadora em 

favor do Seu povo. Diante da grandeza dessa 

revelação o profeta se humilha diante de Deus: 

“Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, à sua voz 

tremeram os meus lábios; entrou a podridão nos 

meus ossos, e estremeci dentro de mim; descanse 

eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo 

que nos destruirá” Hc 3.16. Depois, o profeta 

expressa a sua profunda confiança no seu Deus e 

faz a sua famosa  declaração de fé: “Porquanto, 

ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na 

vide; 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” Hc 3.17,18.  

   O livro de Habacuque traz uma frase que norteou 

a vida prática do profeta, que foi o viver pela fé. “...; 

mas o justo, pela sua fé, viverá” Hc 2. Esse tema 

abordado por Habacuque foi usado por Paulo duas 

vezes (Rm 1.17 e Gl 3.11) e pelo autor da carta aos 

Hebreus (Hb 10.38), para embasar a doutrina da 

justificação pela fé, doutrina essa basilar da 

reforma protestante (Sola Fide) encabeçada pelo 

monge agostiniano Martinho Lutero. 

                   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 
11/07 – Dia da Mulher Congregacional (11) – Chá das 
Princesas; 12/07 -  Dia da Beneficência. 18/07 – 
Reunião de Lideranças da Igreja (almoço); 06 a 10/07 
– EBF Valentina; 19/07 – Aniversário Grupo Ágape; 
26/07 – Aniversário Coral Filhos do Rei.  04,11,18,25/08 
– Gincana Radical DMOC 2015;  05/08 – Aniversário 
Circulo Oração; 09/08 – Dia dos Pais; 16/08 – 
Aniversário Cong. José Américo; 23/08 – Aniversário 
Pastorado (21/08); 23/08 – Dia do 
Congregacionalismo; 23/08 – Dia da EBD; 29/08 – 
Aniversário da ALIANÇA (48 anos); 29,30/08 – 
Aniversario Cong. Rota do Sol.            
              ANIVERSARIANTES DE JULHO 
01-Kaline Dayse (E. Sátiro); 01-Herbert Henrique 

(Valentina); 02-Raphael Emmanuel; 05- Mª Aparecida 

de Souza;  06-Eduarda Mª (Valentina);  07-Walison 

Gomes; 09-Edna Morais (Valentina); 11-Mayra Dias (R. 

do Sol); 12-Alana Mayse (Valentina); 12-Rafaella Maria 

(Valentina); 13-Luis Antônio (Valentina); 13- Lindalva 

Araújo; 13- Laélia Joyce; 14-Eusébio Cabral  (Valentina); 

15-Kauã Ribeiro  (E. Sátiro); 15-Geovâna Francisca  (R. 

do Sol); 18-Mª do Carmo  (R. do Sol); 19- Moisés da 

Silva; 19-Carmem Franco  (Valentina);  20-Mª de 

Lourdes (E. Sátiro);  20-Emilia Lopes; 20-Arthur 

Barcelos; 21-Mirella Eduarda; 21-Mª de Lourdes Hipólito 

(E. Sátiro); 21-Marisa Martins (Valentina); 21-Reginaldo 

Pereira  (Valentina); 22-Ana Claudia Cavalcanti; 23-

Tarso Vasconcelos; 24-Telma Fernandes;  24-Kaline dos 

Santos  (Valentina);  25-Manuelly  Millena (R. do sol); 

25-Andryelle de Andrade (E. Sátiro); 26-Josefa 

Francisca (E. Sátiro); 27- Christyanne Gomes (Regente); 

29-Felipe José; 30-Alyne Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 

30-Célia Farias; 31-Beatriz Paredes  (Valentina).            

           PARABÉNS ANIVERSARIANTES!                     
 

 

 

 
 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 
Sex – 19.30h Culto nas Residências 

Sab – 19.30h Culto dos Jovens  

 

“Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi; aviva, ó 

Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio 

dos anos a notifica; na ira lembra-te da 

misericórdia” Hc 3.1,2.   
 



 

 

     
               ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
05 – Pb. Silas; 12 – Pr. Eudes;  

19 – Miss. Liliane; 26 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

05 – Fabiano; 12 – Bruno;  
19 – Dc. Josias; 26 – André Fragoso 

MOCIDADE (SÁB) 
 Responsabilidade Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

08 – Pr. Jedaías; 15 – Miss. Liliane;  
22 – Marlene Soares; 29 – Iza Maria  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (15,29); Meireles (08,22)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
05 – Pr. Samuel; 12 – Pb. Enoaldo;  
19 – Pr. Walter; 26 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
05 – Pr. Jedaías; 12 – Pb. Silas;  

19 – Pb. Emanuel; 26 – Pr. Walter 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

05 – Pr. Walter; 12 – Pb. Saul;  
19 – Dc. Josias; 26 – Pr. Jedaías 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

05 – Pb. Emanuel; 12 – Pr. Samuel;  
19 – Pr. Jedaías; 26 – Pr. Samuel 

       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
07 – Pr. Eudes; 14 – Pr. Jedaías;  
21 – Davi Silva; 28 – Pr. Samuel  

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Medeiros (07,21); Davi Silva (14,28) 

ESCALA CASA DE ACOLHIDA 

11/07 – Dc. Josias; 25/07 – Davi Silva   
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje à noite: Gentil/Davi; Ter – Marçal  
  

 

  Educação: de quem é a culpa? (Pr. Eudes) 
    A gente vê muitas coisas no facebook, inclusive, 

com relação à questão da maioridade penal. Muitas 

pessoas reclamam do governo nas esferas municipal, 

estadual e federal como o responsável pelo aumento 

da criminalidade em nosso país. Mas será que 

devemos só debitar aos governos as dificuldades 

nessa área. É verdade que os governos nas instâncias 

citadas têm também a sua parcela de contribuição na 

má educação (instrução) do povo, devido não investir 

na área educacional com mais intensidade.  

     É bom esclarecer que existe diferença entre o que é 

educação e instrução. Educação é algo mais profundo 

do que instrução. Dentre outras coisas, educar 

significa promover o desenvolvimento da capacidade 

intelectual, moral e física de alguém ou de si mesmo, 

enquanto instruir significa compartilhar 

conhecimentos. As pessoas educam quando vivem o 

que ensinam. Fora disso, é instrução. 
     A Palavra de Deus responsabiliza os pais em 

promover a educação no lar, que em tese, perdura a 

vida toda. “E estas palavras que hoje te ordeno 

estarão no teu coração; e as intimarás a teus filhos e 

delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo 

caminho, e deitando-te, e levantando-te” Dt 6.6,7.  

“Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, 

até quando envelhecer, não se desviará dele” Pv 22.6.  

“O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o 

que o ama, a seu tempo, o castiga” Pv 13.24.   

     Na Bíblia encontramos pais piedosos, mas que 

falharam na educação de seus filhos. Veja o que ela 

diz sobre Eli, sacerdote do Senhor:  “Naquele mesmo 

dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado 

contra a sua casa; começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque 

já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para 

sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, 

porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os 

repreendeu” 1 Sm 3.12,13. Eli se parece com aquele 

pai que faz tudo o que os filhos querem, não impõe 

limites, não disciplina, não diz não, e o resultado foi 

que  aquelas crianças depois de crescidas foram 

mortos prematuramente como ação do juízo divino.  

    Diante do exposto, orientamos aos pais que 

invistam na educação dos seus filhos enquanto estão 

com um controle maior sobre eles, pois depois disso 

só oração e conselho bíblico, e olhe lá. Aproveitando o 

ensejo, venha orar pelos seus filhos nas terças a noite 

e nas quartas-feiras à tarde. 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos, 

solenemente, celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos 

aos irmãos que a Ceia é uma das ordenanças deixadas 

pelo Senhor Jesus Cristo para ser observada pela Igreja 

enquanto ela viver na face da terra. Na Ceia, a morte de 

Jesus está sendo trazida a memória da Igreja. “Fazei 

isto em memória de mim”. Subamos a Casa do Senhor 

com um coração agradecido pelo que Jesus fez por nós. 

SEMANA DE ORAÇÃO (06 a 10/07):  a partir de amanha 

até sexta-feira teremos a nossa abençoada e 

abençoadora semana de oração: Os irmãos a seguir 

identificados irão dirigir os cultos: Seg – Pr. Jedaías; Ter 

– Pr. Eudes; Qua – Adeilda; Qui – Pr. Samuel (O  

Conjunto Ebenézer participará do culto); Sex – Presb. 

Valdenor. Na quarta-feira o culto de oração será 

realizado à tarde, conforme já combinado com a Igreja.  

ANIVERSÁRIO DO PASTOR WALTER: parabenizamos ao 

Pastor Walter pelo seu natalício acontecido no dia 30 de 

junho. Agradecemos a Deus pela vida do Pastor Walter 

Moura que tem servido a Deus com muita dedicação. 

Queira o bondoso Deus continuar abençoando sua vida 

e família.  

PROGRAMAÇÃO JOVENS DA IGREJA (MÊS DE JULHO): 
DIA  04 – SEM JOÃO COM CRISTO NA ROTA DO SOL; DIA 11 – 

CULTO NA IGREJA (DINÂMICAS E REFLEXÃO BIBLICA); DIA 18 

– PITSTOP – CASA DE LAÉLIA; DIA 25 – CULTO NA IGREJA 

(COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIOS).  

GINCANA RADICAL DEPARTAMENTO MOCIDADE: 

Atenção jovens! A programação do mês de julho sofreu 

alteração. A gincana que estava prevista para julho foi 

transferida para o próximo mês.  

DIA DA BENEFICENCIA: no próximo domingo iremos 

comemorar o Dia da Beneficência. No culto da noite o 

Departamento de Beneficência de nossa Igreja 

apresentará um relatório de suas atividades nesse 

importante ministério da Igreja.  A oferta do culto 

daquela noite será destinada para o DBEN a fim de 

ajudar nas despesas decorrentes de suas atividades. 

REUNIÃO DE LIDERANÇAS: Atenção todos os oficiais, 

diretores dos departamentos, dirigentes das 

congregações e pastores da Igreja! No dia 18, no horário 

das 09h às 11.30h deste mês, teremos a nossa reunião 

semestral para todo o ministério da Igreja. Teremos 

uma palestra sobre o tema “A relevância da liderança 

institucional dentro da Igreja” que será ministrada pelo 

Rev. Alcemir Dantas, pastor auxiliar da Primeira Igreja 

Congregacional de João Pessoa. Depois da palestra 

teremos um almoço, cortesia da Igreja. Agendem-se! 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 
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