
ASSUNTO DA SEMANA: A oração de Habacuque 

Curitiba, 16 de Maio de 2021 

 

Objetivo do encontro: Lembrarmos que apesar de todos os problemas e situações desfavoráveis, tal qual o exemplo 

do profeta Habacuque, que em sua época estava cheio de dúvidas, perguntas e buscando aquietar o seu coração, a 

melhor resposta para tudo é sempre ter a fé no nosso Senhor, Pai de todas as misericórdias.  

Para o líder: Apesar da campanha de oração já ter se encerrado, nada impede de incentivar os membros da célula, 

para que mantenham as unidades de oração, é uma forma de estimular o contato das pessoas e sua fraternidade em 

Jesus. Também é a melhor forma de trazer novas pessoas para a célula, gerando um maior evangelismo e a 

possibilidade de discipular as mesmas. Além disto, todo líder da unidade de oração é também um possível líder auxiliar, 

o qual lhe poderá ajudar/compartilhar a condução da célula. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Vamos nos conhecer um pouco mais?  

Peça que cada um fale em qual cidade nasceu e qual foi o melhor local onde viveu (se foi na mesma cidade, que diga 

o Bairro ou local). Solicite que comente algum fato curioso e de que se lembra com tanta alegria, também que diga 

sobre porque este fato marcou tanto e trouxe felicidade.  

1. Em Ti Jesus  https://www.youtube.com/watch?v=Rzs6HeAGQHg    

2. Leia: Salmo 138, qual o versículo que mais te chamou a atenção e por quê? 

3. Em oração, lembre-se de todas as bençãos recebidas na semana e agradeça à Deus por tudo 

4. Canta minh´Alma  https://www.youtube.com/watch?v=LwdVULxuYcs      

O RESUMO DA MENSAGEM: A oração de Habacuque 

Habacuque 3 – Pr. Paschoal Piragine Jr. 

 

INTRODUÇÃO  

Neste estudo veremos uma das orações mais impressionantes da bíblia e que nos deixa impactados, a oração de 

Habacuque. Esta ocorre em um momento em que o povo de Deus é assolado pela Babilônia, o que gera grande 

questionamento, então o Senhor responde para Habacuque que “o justo viverá pela fé”, sendo que esta mesma fé 

pela soberania, sabedoria, amor e justiça divina, é que nos dará condições de vivermos em toda e qualquer situação. 

Sobre esta resposta de Deus, veremos os elementos da memorável oração de Habacuque: 

I. Petição (Hc 3:2): Esta petição nasce como fruto do lembrar, ouvir ou ler, os atos de Deus na história. Diante de todos 

aqueles milagres, Habacuque faz dois pedidos:  

https://www.youtube.com/watch?v=Rzs6HeAGQHg
https://www.youtube.com/watch?v=LwdVULxuYcs


a. Faz de novo: Uma das grandes necessidades de quem está vivendo dias de angústias é experimentar um 

avivamento, ter experiências com Deus e perceber que o Senhor continua agindo no meio do seu povo. 

b. Tenha misericórdia:  O profeta, ao entender que não há um único justo em toda a terra, pede compaixão e 

misericórdia. Mas o clamar da misericórdia é para nós mesmos, para aqueles que estão ao nosso redor, para 

todos que o Senhor dá chances inúmeras, para que haja conversão, para que haja transformação tanto pessoal 

como em toda a nação.  

O que você entende por petição? Por que é imprescindível que mantenhamos uma leitura da palavra de Deus? 

Porque o avivamento é essencial ao cristão? Adianta orar? A oração muda alguma coisa? 

 

II. Uma visão de esperança (Hc 3:3-5): O segundo elemento da oração de Habacuque é uma visão de esperança, 

partindo do que fala o profeta quanto as palavras de Deus que motivaram a fazer as petições. Pela história do Êxodo 

podemos perceber a grandeza, os feitos, a natureza e o plano eterno do nosso tremendo Deus. 

Então, quando adentramos a sua presença e permitimos que através da sua palavra nos revele quem Ele é, não 

importará quão difícil seja o momento que estejamos vivendo, pois sua glória, seus feitos, sua natureza e seus planos 

sempre suscitarão fé e esperança.  

Como manter a esperança em meio a tantas dificuldades pelo que passamos? Qual a sua visão de esperança do 

futuro? Como seria possível, transmitirmos às outras pessoas, uma palavra de esperança? 

 

III. Uma declaração de fé (Hc 3:16-19): Ao final da oração, a mesma termina como uma afirmação de fé, dizendo que: 

“Não importa o que aconteça, eu exultarei e me alegrarei no Senhor, eu farei do Senhor a minha força”. A grande lição 

que se aprende com Habacuque é simples: “O justo viverá pela fé”. Mesmo que não existam motivos humanos para 

ter fé, devemos lembrar que o motivo principal é o Senhor que se revela em toda parte e circunstância da nossa vida. 

Porque é difícil de se manter perseverante nas dificuldades? Como Deus se revela nestes momentos difíceis? O que 

significa para você, fazer uma declaração de fé para Deus? 

Conclusão: 

Como o profeta, devemos buscar as nossas petições a Deus quanto ao avivamento de sua obra, a revelação do seu 

poder e a misericórdia para conosco. Assim,  o Pai sempre nos conduzirá a nos aquietarmos diante dele e a colocarmos 

a nossa vida em suas mãos. Hoje o Senhor o convida a viver como Habacuque pela fé, confiando no Senhor que tem 

se revelado, que tem um plano para a nossa vida e que não terminou de escrever a nossa história. 

 

Checagem: Petição, visão iluminada pela palavra e confissão de fé, são elementos essenciais da vida de oração. Hoje 

o Senhor o convida a perseverar nEle, o que lhe falta para aceitar? O que falta te para ser como Habacuque e viver 

pela fé?  

Como estão as pessoas da Unidade de Oração? Que tal ligar ou fazer uma videoconferência com elas para uma oração 

e para a leitura da palavra deste roteiro (Habacuque 3)?  

Convide um dos alvos de suas orações, para assistir um culto online durante a semana ou de algum culto gravado. Ao 

final compartilhe sua fé com a pessoa, dando um testemunho ou uma palavra à mesma.  

Oremos: Pelas famílias de nossa igreja, pelo fortalecimento na fé e pela proteção física de cada um que tanto amamos. 

Pela nossa igreja e sua missão em trazer pessoas para um relacionamento intenso com Jesus e o nosso Pai. Pela nossa 

nação, para que tenhamos união entre todos e direcionamento pela palavra de Deus. Pelas famílias enlutadas que 

perderam seus entes queridos, para que sejam confortadas pelo Senhor. Pelos irmãos da igreja que ainda estão 

hospitalizados e carentes de nossas súplicas para que sejam curados.   


