
                      Estudo de Célula – Semana de 16/08/20 a 22/08/20  
 

SÉRIE – INABALÁVEIS 
 

 

2º ESTUDO: VIVENDO ALÉM DAS EXPECTATIVAS 
 
 

BASE BÍBLICA: “Senhor, ouvi falar da tua fama; tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em 

nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo; em tua ira, lembra-te da tua 
misericórdia.” Habacuque 3.1-2 NVI 
 

OBJETIVO: Levar os participantes a compreenderem que a expectativa mais segura que podemos gerar em nossas 

vidas é viver no centro da vontade de Deus.  
 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Você já parou para pensar que quando criança, o nosso maior desejo é o brinquedo novo, porém, à medida 
que mudamos de ciclo e de fase as expectativas vão se alterando também? Não que esteja errado gerar 
expectativas, pelo contrário, as expectativas revelam nosso olhar para o futuro, para o mundo e para as 
pessoas a nossa volta. Todavia o importante para nós hoje é sabermos o que fazer quando nossas 
expectativas são frustradas. QUAL TEM SIDO A SUA REAÇÃO QUANDO AS SUAS EXPECTATIVAS SE 
FRUSTRAM? COMO PODEMOS VIVER ALÉM DAS NOSSAS EXPECTATIVAS? 

 

     No capítulo 3 de Habacuque, o profeta libera preciosos princípios que nos ajudam neste desafio. O texto nos 
ensina que, para vivermos além das expectativas precisamos: 

 

 ENTENDER QUE A VIDA NÃO ACABA DIANTE DE EXPECTATIVAS FRUSTRADAS – HABACUQUE 
3.17 “Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras; mesmo falhando a safra de 

azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral nem bois nos 
estábulos.” A oração de Habacuque trabalha uma hipérbole, ou seja, um exagero, e a proposta do profeta é 

revelar a realidade de expectativas frustradas. Pois todos que plantam querem ver florescer, da mesma 
forma que todos que veem florescer querem presenciar a árvore frutificando, de igual forma quem constrói 
um curral quer vê-lo repleto de ovelhas, e bois nos estábulos, porém podemos aprender com Habacuque, 
que mesmo quando o resultado não for como esperamos, em Deus sempre há um dia seguinte, um novo 
amanhecer, e nós devemos permanecer confiando. 

 
 

 ACESSAR A FONTE DE ALEGRIA E EXULTAÇÃO EM TEMPOS DE ADVERSIDADE -  HABACUQUE  
3.18 – “ Ainda assim exultarei no Senhor  e me alegrarei no Deus da minha salvação.” Sabemos que 

diante de expectativas frustradas e da realidade difícil da vida as palavras que parecem fazer menos sentido 
são exultação e alegria. O profeta não está negando a possível realidade difícil (v17), mas deixando claro 
que a sua fonte é o Senhor. O nosso maior erro é basear nossa vida nas expectativas que geramos em 
nosso coração sobre situações ou acontecimentos.  Se a nossa fonte é o Senhor podemos ter alegria e 
exultação mesmo com expectativas frustradas, pois Ele cuida de nós em todos os momentos e é a nossa 
maior segurança. 

 

 CONFIAR QUE DEUS É A FORÇA PARA RECOMEÇAR QUANDO TUDO PARECE PERDIDO- 
HABACUQUE 3.19 “ O Senhor soberano é a minha força; Ele faz os meus pés como os do cervo ; Ele 

me habilita a andar em lugares altos.” Geralmente a primeira coisa que vai embora  quando nossas 
expectativas são frustradas é a força de continuar! Porém, o profeta  nos faz aceitar e crer que mesmo 
diante da realidade desafiadora Deus é a força que precisamos quando nossos braços estão cansados  e 
nosso coração se frustrou diante da realidade da vida. O texto diz que “ o Senhor faz os meus pés como o 
do cervo , e ele é quem me habilita para andar em lugares altos”, ou seja, o Senhor nos prepara, nos ajuda 
e nos capacita a olhar além das situações. Ele nos capacita a não ficarmos presos nas circunstâncias, mas 
a pensar nas coisas que são do alto e viver nesse parâmetro. 

 

2- Podemos notar que, em nenhum momento o profeta orou pela colheita, pelo gado, ou por recursos financeiros 

(e isso não é errado), mas o único pedido de Habacuque em todo o capitulo foi:  
“...aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica; na ira lembra-te da misericórdia.” 
Habacuque 3.2 ACR, o profeta sabia que se o avivamento chegasse traria resultados para todas as outras 
áreas necessárias. VOCÊ TEM ORADO A DEUS POR UM AVIVAMENTO QUE TOQUE SUA VIDA, SUA 
CASA, E IGREJA DE CRISTO? 

 

Que assim como o profeta Habacuque, possamos clamar ao Senhor para que faça agora, em nosso tempo, as 
obras maravilhosas que Ele fez no passado, para que nós também as vejamos! Quando oramos assim, todas 
as áreas vitais da nossa vida e da sociedade são afetadas. 

 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: “A expectativa mais segura que podemos gerar em nossas vidas é 

viver no centro da vontade de Deus, por isso aplique na sua vida o hábito de buscar a boa, perfeita e 
agradável vontade de Deus para você.”  


