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Um profeta do Antigo Testamento tinha dificuldade em cantar. Era Habacuque. Na sua profecia 
encontra-se perplexo e deprimido. Não compreendia certas coisas referentes à desgraça que 
adviria a Israel. A invasão dos caldeus humilharia e devastaria o país. Como explicaria o profeta 
ao seu povo —o povo escolhido, a semente de Abraão —que os pagãos seriam o instrumento de 
castigo? 

Como contenderia Habacuque com o desalento que dominava a sua própria alma quando soube 
da calamidade nacional que em breve sobreviria ao povo de Deus? A circunstância acarretava-lhe 
uma dor esmagadora. Mas ele seria verdadeiro mensageiro do Senhor. Procuraria amparar a fé e 
a esperança do seu povo. 

A fé começava a esmorecer. O profeta combatia a dúvida obstinada e queixava-se a Deus. 
Escutava e esperava longo tempo pela resposta. A demora era torturante. Mas ele continuava fiel 
a Deus. Declarou com disciplina e determinação: "O justo, pela sua fé viverá" (2:4). Apesar de 
circunstâncias perturbadoras e do silêncio de Deus, ele confiaria no Senhor. Deus é ainda Deus. 
Quando o profeta desejava lamentar-se, reconhecia que devia cantar, pois Deus é digno de um 
cântico. 

O canto de fé do profeta (em 2:4) é' uma das declarações mais relevantes do Antigo Testamento. 
No Novo Testamento, Paulo citou a visão de Habacuque e deu à sua verdade um lugar central 
na pregação (Romanos 3:17; Gálatas 3:11). Também o escritor inspirado de Hebreus mencionou 
esta afirmação de fé (10:37-38). Séculos mais tarde, o canto de fé do profeta tornou-se útil na 
conversão de Martinho Lutero, líder de Reforma. E, ao longo dos séculos, este canto tem sido 
um dos princípios fundamentais da religião evangélica. 

A nota predominante no canto de fé de Habacuque encontra-se no capítulo 3 da sua profecia. 
No meio daangústia da nação, a alma do profeta reveste-se de asas e eleva-se às alturas. Canta: 
"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. 
Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre 
as minhas alturas" (Habacuque 3:17-19). 

Habacuque não só rejubila em Deus, mas também dá instruções ao director de música para 
executar o seu canto de fé com instrumentos de corda, no culto do Templo. O seu louvor a 
Deus e a salvação devem ser compartidos com outras pessoas (3:19). Todas devem cantar e 
glorificar ao Senhor com instrumentos de corda; e o mesmo deve fazer o coro do Templo. 

A sua espera.firme e disciplinada pela resposta de Deus trouxe novos cumes de vitória espiritual. 
"É assim o triunfo da fé! Confia em Deus nás horas sombrias e nas provas mais agudas; aguarda 



a reivindicação.de seus actos; e olha para. a frente com convicção pelo amanhecer certo do 
prometido dia de glória" (George Williams). 

Num sermão, James Reid recorda que o "mundo não é como um navio à deriva". Deus ainda 
mantém o comando. Se Lho permitirmos, Ele realizará a Sua vontade na nossa vida. "Esta é uma 
realidade gloriosa. Tudo que nos acontece torna-se valioso nás mãos de Deus pelos próprios 
desígnios do amor" (James Reid). 

Quando o nosso mundo jaz indeciso a nossos pés, a fé é ainda a resposta. Quando somos 
tentados a desfalecer precisamos de cantar. Deus é ainda Deus e, enquanto Ele existir, não nos 
abandonará. □ 
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