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O termo “apatia” se refere a: “estado 
de alma não suscetível de comoção ou 
interesse; insensibilidade, indiferença”. 
Nos termos bíblicos, a apatia é um es-
friamento completo no que tange às 
coisas de Deus ou até mesmo no cum-
primento das atitudes e ações corre-
tas na vida. Seja na igreja, em casa, no 
trabalho, a apatia é um estado de falta 
de comprometimento, o que pode atra-
palhar ou tornar inexistente o processo 
de mudança de alguém ou de alguma 
coisa. 

Infelizmente, nem sempre é fácil lidar 
com pessoas indiferentes, e somente o 
Espírito Santo pode gerar sensibilidade 
em um coração apático. Talvez você co-
nheça alguém assim, que não responde 
aos estímulos das circunstâncias ao re-
dor e vive num eterno “tanto faz”. Ha-
bacuque foi o oposto disso. O profeta 
se importou com os problemas de sua 
nação e os apresentou diante de Deus 
com muita ousadia. A Igreja do Senhor 
não pode ser apática quanto às suas 
responsabilidades. Ela precisa estar em 
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constante oração, levando ao Pai aquilo 
que a incomoda.

O profeta Habacuque se preocupou 
com problemas que estavam além do 
seu alcance e tomou para si a responsa-
bilidade de ser um gerador de mudan-
ças em sua geração. Ele questionou a 
Deus sobre tudo o que o afligia e foi res-
pondido! Deus usa o que nos incomoda 
como ponto de partida para o cumpri-
mento de Seus propósitos. Quando o 
Senhor nos mostra algo específico, é 
preciso ser um agente de transforma-
ção daquela situação. Para isso, preci-
samos clamar, sabendo que Deus tem 
interesse em nossas causas.

Muitas vezes, a apatia se instala 
quando parece não haver mais solução, 
gerando uma estagnação por desistên-
cia. É como se não pudéssemos fazer 
nada para mudar o quadro da nação, da 
nossa casa, da nossa vida. Para Deus, 
porém, nada é impossível (Lc 1.37). 

Devemos ser como Habacuque, que 
se importou e levou suas causas diante 
de Deus. Mas como passar da apatia ao 

Habacuque, o profeta 
questionador
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comprometimento? Em primeiro lugar, 
reconhecendo que todos estamos vul-
neráveis a este mal se não vigiarmos 
as motivações e os interesses de nosso 
coração. Qualquer esfriamento deve 
servir como um sinal de alerta. Depois, 
devemos exercitar o sentimento de per-
tencimento aos espaços por onde tran-
sitamos, permitindo-nos sentir a dor 
pelas injustiças, a qual deve nos estimu-

lar a lutar.
A presença de Deus nos faz reconhe-

cer o quanto somos pequenos diante 
da Sua grandeza (Hb 3.16). Se orarmos 
com a vivacidade de Habacuque, certa-
mente seremos visitados por Deus, que 
não despreza o coração que confia nEle!

“Perto está o Senhor dos que têm o 
coração quebrantado e salva os contri-
tos de espírito”, Sl 34.18.


