
                      Estudo de Célula – Semana de 06/12/20 a 12/12/20  
 

SÉRIE – “Uma conversa com os profetas” 
 

Chegamos à décima segunda lição da nossa série “Uma conversa com os profetas”, com a qual 
fecharemos os encontros de compartilhamento de 2020. Para este último estudo do ano, teremos os 
escritos do profeta Habacuque para nossa reflexão. 

 

12º ESTUDO: A VOZ DA ORAÇÃO 
 

BASE BÍBLICA: “Senhor, ouvi falar da tua fama; temo 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 misericórdia.” 
Habacuque 3:2 
 
 

OBJETIVO: Encorajar os participantes a serem agentes de transformação através da oração. 
 
 

COMPARTILHAMENTO: 

O livro de Habacuque possui três capítulos, e o que chama atenção dentro dos textos do profeta é que a 
ênfase da narrativa do livro se constrói diante da oração de Habacuque. Via de regra os profetas recebiam 
uma palavra de Deus e entregavam ao povo, e desta forma eles construíam seus livros com palavras de 
direção e ordem, mas Habacuque recolhe os sofrimentos do povo para apresentar a Deus em oração. 
 

Analisando os aspectos da voz profética ao longo dos tempos, percebemos que os profetas não só foram 
vozes de direção e correção, mas também de transformação da realidade através da oração. Talvez Deus te 
use para apontar um caminho a alguém, mas talvez você precise ser uma voz de oração que transforma 
realidades e ambientes. 
 

1- DE QUE MANEIRA VOCÊ ACREDITA QUE PODE SE TORNAR UM AGENTE DE TRANFORMAÇÃO DE 
REALIDADES E AMBIENTES ATRAVÉS DA ORAÇÃO? 
 

Para nos tornamos agentes de transformação, assim como o profeta Habacuque, precisamos:   
                                                                                        
 

 DEDICAR A NOSSA VIDA EM ORAÇÃO – HABACUQUE 3.1 “Oração do profeta Habacuque. Uma 
confissão. A oração nos permite, em nosso relacionamento com Deus, receber respostas, visões e direções 
proféticas sobre o nosso presente e nosso futuro. Este era o posicionamento do profeta Habacuque em 
oração: “Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha; aguardarei para ver o 
que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa.” Habacuque 2.1 Nesta semana, em nosso tempo de 
oração, dediquemos alguns momentos para ouvir a Deus e estar sensível ao que Ele deseja nos dizer sobre 
nós, e sobre aqueles que Ele deseja alcançar e transformar através de nós. 
 

 SER PORTADORES DA MENSAGEM DE DEUS PARA ESTE TEMPO – HABACUQUE 2.2 “Então o 
Senhor respondeu: "Escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente.”  
A resposta de Deus a oração do profeta é apresentada neste versículo. Três lições podem ser extraídas deste 
texto: 1- Deus tem resposta às nossas orações (Então o Senhor respondeu...); 2- Anote e não se esqueça do 
que Deus te disse (...escreva claramente a visão); 3- Seja acessível e permita que as pessoas sejam 
ministradas pelo que Deus tem feito na sua vida (...para que se leia facilmente). 

 

 IR DO MEDO A FÉ – HABACUQUE 3.17-18 “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, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus 

da minha salvação.” O cenário apresentado por Habacuque reflete uma hipérbole, ou seja, um exagero que 

carrega uma ideia. E a ideia que ele deseja apresentar é de confiança em Deus mesmo em meio a um 

contexto de adversidade. Independentemente do cenário que estejamos inseridos hoje, o profeta Habacuque 

está nos desafiando a partirmos do medo a fé. Confiemos que o Deus que nunca perdeu o controle não está 

limitado pelos nossos contextos e pode prover tudo que precisamos para nossa caminhada. 
 

2- O livro do profeta Habacuque foi construído sobre narrativas de oração. Isso precisa nos fazer refletir: QUAL 

VALOR, E QUAL PRIORIDADE A ORAÇÃO TEM EM NOSSO DIA A DIA? SERIA A PONTO DE NOSSA 

ENTREGA EM ORAÇÃO SER REGISTRADA NO LIVRO DA NOSSA VIDA? 
 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: “O Senhor Soberano é a minha força; ele faz os meus pés como os 
do cervo; ele me habilita a andar em lugares altos.“ Habacuque 3.19a O profeta nos ensina que antes de 
Deus nos colocar nos lugares que Ele tem para nós, Ele prepara os nossos pés. A corsa é o animal que 
predomina nas montanhas pela sua agilidade. Deus quer nos colocar em lugares altos, mas antes Ele vai nos 
dar tudo que nós precisamos para conseguir predominar neste lugar. 
 

LÍDER: Encerre o último compartilhamento do ano orando para que todo aprendizado recebido seja colocado 
em prática e que todos vivam um novo nível de relacionamento com Deus Pai. 


