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                     SÉRIE: INABALÁVEIS 

                     

                      TEMA: VIVENDO ALÉM DAS EXPECTATIVAS 

      Base Biblica:  

Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze 
agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no 

passado, para que também vejamos. Mesmo que estejas irado, tem 
compaixão de nós! (Habacuque 3:2 NTLH) 

 

 OBJETIVO DO ESTUDO: Levar as crianças a compreenderem que a 
expectativa mais segura que podemos gerar em nossas vidas é viver no 
centro da vontade de Deus. 

 

QUEBRA GELO: Leve uma caixa/pacote embrulhado para presente. 
Dentro da embalagem coloque algo sem nenhuma relevância para as 
crianças, por exemplo: folha de jornal, pente, mamadeira, etc... Use sua 
criatividade.  Comece pedindo as crianças para imaginarem que o 
pacote é um presente. Cada um deve imaginar que dentro da 
embalagem tem algo que eles gostariam muito de receber. Após 
refletirem e responderem, abra o pacote e apresente o objeto sem 
importância. Peça as crianças para descreverem a sensação ao 
receberem alguma coisa que não desejaram. Finalize dizendo que 
durante toda nossa vida, e em qualquer idade, criaremos expectativas 
sobre coisas, situações e até pessoas, mas nem sempre as nossas 
expectativas serão atendidas ou serão verdadeiras diante do que se 
imaginou. Hoje, vamos falar como agir diante de uma expectativa que 
foi frustrada  aprendendo que a nossa real e verdadeira expectativa 
deve ser a confiança em Deus buscando sempre a Sua vontade  para 
as nossas vidas. Revele o tema da semana. 

Significado de Expectativa- Situação de quem espera que algo 
aconteça em determinado momento. 

 

 

 

 

 



 

História Biblica: A atitude que inspira... (Baseado no livro de 
Habacuque) 

 

A história de hoje vai falar de um profeta chamado Habacuque. Você já 
ouviu falar dele? Habacuque é conhecido como um profeta menor. Isso 
não significa que ele tem menos importância que os outros profetas. 
Ele, assim como outros profetas menores, são conhecidos dessa forma 
porque seus relatos são curtos.  Por exemplo, o livro de Habacuque 
possui apenas três capítulos. Habacuque tinha uma relação de 
intimidade com Deus, e diante da imensa preocupação com o seu povo,  
(ele vivia no reino de Judá)  que estava prestes a ser derrotado pelos 
seus inimigos, o povo da Babilônia, Habacuque lembrou de Deus e de 
forma sincera abriu o seu coração falando das suas angústias. E você? 
Tem alguma situação que tem te deixado triste? Onde tem procurado 
ajuda no momento de desespero? Habacuque fez alguns 
questionamentos a Deus, pois o povo babilônico era um povo que não 
acreditava em Deus, muito menos o adorava. Já o povo de Israel era o 
povo da promessa que tinha vivido muitas experiências do poder de 
Deus, pois era o povo escolhido, embora muitas vezes se esqueciam 
dos grandes feitos do Senhor. Você lembra de algum grande feito do 
Senhor ao povo de Israel? ( as pragas, abertura do mar vermelho, 
provisão no deserto, etc...) Diante do desespero de Habacuque, Deus 
como um bom Pai respondeu ao seu filho, pedindo para que ele tivesse 
paciência e confiasse nos planos Dele porque aquela situação não era o 
fim. Existem situações que perdemos a esperança por  não colocar a 
nossa expectativa em Deus. Se estamos vivendo a vontade de Deus, 
basta crermos porque nada foge do Seu controle, Ele é justo! Quando 
Habacuque ouviu essa afirmativa de Deus, Habacuque que era um 
profeta de Deus, um homem temente ao Senhor e que vivia no centro 
da Sua vontade, encerrou a conversa com uma linda oração a Deus. 
Agora não mais com uma oração desesperada como no início da 
conversa mais com uma oração de louvor a Deus e Sua majestade, 
expressando toda sua expectativa e confiança no que Deus iria fazer, 
mesmo sem entender pois ele sabia que a vontade de Deus é sempre 
boa, perfeita e agradável.  

Que diante de expectativas frustradas eu e você possamos direcionar 
os nossos medos e angústias a Deus e com certeza, assim como o 
profeta  Habacuque esperaremos confiantes e alegres no que Ele fará. 

 

 

 

 

 



 

Compartilhamento: 
 

1- VOCÊ JÁ DESEJOU MUITO ALGUMA COISA, E AO RECEBER 
PERCEBEU QUE NÃO ERA O QUE IMAGINAVA? COMO SE 
REAGIU? 

Precisamos entender que a nossa vida vai muito além de uma situação 
frustrante. (Habacuque 3:17)  Quando queremos algo, esperamos que aquilo 
atenta os nossos desejos. Por exemplo, se você cria  um canal no youtube você 
espera ter vários inscritos, se você joga, você  quer vencer e assim por diante. 
Mesmo quando o resultado não for o esperado, precisamos pensar que existe uma 
nova oportunidade.  
Deus deve ser o motivo da nossa alegria nos momentos desafiadores. 
(Habacuque 3;18) Sabemos que diante de expectativas frustradas e da realidade 
difícil da vida , estar alegre não faz muito sentido. Não devemos fingir que aquela 
situação nos deixou chateados, mas  deixar claro que a nossa alegria vem do 
Senhor e não em acontecimentos e circunstâncias. Se temos Deus como a nossa 
principal alegria mesmo com expectativas frustradas, nos manteremos alegres ( 
reforce que a alegria não é estar sorrindo, mas um estado de contentamento) pois 
Ele cuida de nós em todos os momentos e é a nossa maior segurança. 
 

2- VOCÊ JÁ VIVEU/VIVE ALGUMA SITUAÇÃO RUÍM QUE NÃO 
TINHA/TEM ESPERANÇAS DE MUDAR? COMPARTILHE. 

Geralmente a primeira coisa que vai embora quando nossas expectativas são 
frustradas é a força de continuar, achamos que não tem mais jeito. Porém, o profeta 
nos faz aceitar e crer que mesmo diante de realidades desafiadoras, Deus é a força 
que precisamos quando estamos cansados de viver certas situações. 
(Habacuque 3:19) O  Senhor nos prepara, nos ajuda e nos capacita a olhar além 
das situações. Ele nos ajuda a não ficarmos presos nas circunstâncias, mas a 
pensar nas coisas que são do céu.    
 
Conclusão: Hoje aprendemos através da vida do profeta Habacuque  
alguns princípios para aplicarmos diante de situações frustantes na 
nossa vida. Que a partir de agora, eu e você possamos direcionar a 
nossa esperança e confiança no Senhor, lembrando que Ele agiu no 
passado e também age nos dias atuais. Precisamos estar em 
obediência a Ele e a Sua Palavra. Que a nossa oração seja para que 
Ele manifeste o Seu poder, pois quando oramos dessa forma, nós e as 
pessoas a nossa volta serão afetadas. Ainda que não entendamos 
determinadas situações, Deus é a nossa força e alegria por isso,  
busquemos Nele a vontade para as nossas vidas. 
 
Ore com as crianças pedindo  a Deus confiança e fé pois tudo que Ele 
faz é bom, apesar de muitas vezes não entendermos. 
 


