
                     Estudo de Célula – Semana de 08/11/20 a 14/11/20 
   

   Série: “Uma conversa com os profetas” 
 

Estamos na oitava lição da nossa série “uma conversa com os profetas” e hoje teremos o Profeta Obadias como 

base para nossa análise e reflexão. O nome Obadias significa “servo de Deus”, acredita-se que seu livro foi escrito 

por volta de 607 A.C. depois da destruição de Jerusalém pelos Babilônicos. 
 

8º ESTUDO: A VOZ DA SENTENÇA 
 

OBJETIVO: Despertar os participantes para o fato de que nossas futuras gerações serão afetadas pelas decisões 
que fazemos hoje. 
 

BASE BÍBLICA: Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú. E o reino será do 
SENHOR. Obadias 1.21 
 

COMPARTILHAMENTO: 
O livro Obadias é o menor livro do antigo testamento. Em sua maior parte carrega uma mensagem de Juizo e 
condenação sobre Edom. Os Edomitas eram filhos de Esaú irmão de Jacó e por isso parentes dos Israelitas, 
mas auxiliaram os Babilônicos na conquista de Jerusalém, roubando os bens, perseguindo os fugitivos e 
dividindo despojos dos seus próprios parentes. Nenhum de nós se alegra quando se vê decepcionado ou até 
mesmo traído por pessoas que fazem parte da nossa historia não é mesmo? A Bíblia faz questão de mostrar que 
isso não apenas acontece em nossos dias, mas já acontecia nas principais famílias das escrituras. Você se 
lembra dos irmãos de José que o traíram e venderam? Ou os irmãos de Davi que o subestimaram e zombaram 
dele diante do desafio contra os Filisteus? A questão é sabermos o que fazer diante desses acontecimentos... 
 

1- PARA VOCÊ, COMO PODEMOS SUPERAR OS CONFLITOS FAMILIARES E ALCANÇAR CURA E 
RESTAURAÇÃO DAS FERIDAS CAUSADAS NESSES RELACIONAMENTOS?  
Para superarmos os conflitos e alcançarmos hoje a restauração e cura de nossas feridas, precisamos: 

 

 DECIDIR NÃO NEGOCIAR O QUE DEUS NOS ENTREGOU – GÊNESIS 25.34 “Então Jacó serviu a Esaú 
pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu 
direito de filho mais velho.” Os Edomitas são a linhagem de Esaú e a rivalidade com os Israelitas não 
começou na invasão dos Babilônicos. Gênesis 25.34 talvez seja a ocasião mais objetiva do inicio de uma 
divisão e contenda. Esaú não tinha ideia de como sua atitude de trocar o direito a primogenitura afetaria sua 
vida e as futuras gerações após ele. Muitas pessoas hoje não conseguem entender que todas as nossas 
escolhas, até as que parecem não ter grandes consequências, produzem impacto no nosso futuro e de nossa 
família. Olhando para história de Esaú e dos Edomitas fica evidente a importância de não abrir mão dos 
direitos e valores que Deus nos entregou, a fim de satisfazer necessidades momentâneas e passageiras. 
Nosso futuro e o futuro das gerações depois de nós são afetados pelas nossas escolhas e decisões hoje! 
 

 LIBERTAR-NOS DE SENTIMENTOS DESTRUTIVOS – OBADIAS 1.12 “Você não devia ter olhado com 
satisfação o dia da desgraça de seu irmão; nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá; 
não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição.” Israel viveu plena humilhação e vergonha 
quando invadida pelos Babilônicos, porém uma das grandes dores para os Israelitas foi expressa pelas 
palavras de Obadias quando se viram traídos pelos seus próprios meio-irmãos, os Edomitas (Leia Obadias 
1.12-14). Diante de feridas causadas por decepções e traições no âmbito familiar, devemos apresentar 
nossas dores a Deus, pois Ele tem o remédio certo para produzir cura em nossas feridas internas. Depois 
devemos entender que nossa luta não é contra pessoas, e por fim podemos descansar na confiança de que 
Deus está no controle da nossa história fazendo com que de alguma forma tudo coopere para o nosso bem. 
 

 CONFIAR NA SOBERANIA DE DEUS – OBADIAS 1.21 “Os vencedores subirão ao monte Sião para 
governar a montanha de Esaú. E o reino será do SENHOR.” O texto de Obadias termina dizendo que “o 
reino será do Senhor” e não só isso, mas também que Esaú perderia o que ele mais ostentava, as 
montanhas! Os Edomitas tinham uma localização privilegiada, habitavam nas fendas das rochas sobre as 
altas montanhas, achavam-se intocáveis e indestrutíveis, e nos ensinam hoje que de fato a soberba precede 
a ruína. Edom nos ensina hoje, que não importa o quão alto cheguemos, Deus sempre vai estar em um lugar 
mais alto! Que nosso coração não seja morada para soberba e para vaidade, mas que estejamos sempre 
humildemente convictos que o reino é do Senhor assim como tudo o que temos, somos e um dia seremos. 
 
 

2- O texto de Obadias apresenta duas sentenças diferentes. Para os filhos de Esaú a destruição (Ob 1.18) 
porém para os filhos de Jacó a restauração (Ob 1.17). A grande diferença para ambas sentenças foram as 
decisões tomadas mediante as escolhas de Esaú e Jacó. Esaú trocou algo de muito valor (direito a 
primogenitura) por algo de pouco preço (um prato de lentilhas). QUAIS VALORES TEM NORTEADO SUAS 
ESCOLHAS HOJE?   
 

Líder: ore para que todas as sentenças de maldição geradas pelos nossos antepassados sejam quebradas e para 
que cada participante se torne um canal dos céus profetizando novas sentenças de benção para sua família hoje. 
 


