
  

 

SENHOR ME DE DIREÇÃO. 
Sentindo 
 
ALGUÉM JA SE SENTIU PERDIDO NA VIDA, NA CAMINHADA CRISTÃ? 

 

Habacuque 2;1-3. - Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a 

muralha; aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha 

queixa. A Resposta do Senhor Então o Senhor me respondeu: “Escreva claramente a 

visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo 

designado; ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere-a; porque ela 

certamente virá e não se atrasará. 

 

O PROFETA HABACUQUE ENCORAJA E FORTALECE SEU POVO EM TEMPOS DE 

DIFICULDADES E CONFLITOS, E DESTACA A SOBERANIA DE DEUS E A NECESSIDADE DE 

O JUSTO VIVER PELA FÉ. 

 

Aprendendo 

 
O que aprendemos com esta história? 
 
Deus chamou Habacuque para lidera em tempos difíceis. Nunca foi tão, difícil liderar 
como nos dias de hoje. Parece que as pessoas perderam o temor, tremor e respeito. 
Mas Deus criou eu e você para desenvolver com Ele uma profunda intimidade até o 
final da sua história. O papel de Deus em Habacuque foi fazer ele aprender em 
confiar em Deus. Esperei com paciência no Senhor. 
 

Refletindo 
 

À cinco Verbos que Deus quer nos ensinar: 
 

1. QUERER 

2. AFASTAR 

3. ESPERAR 

4. VIGIAR 

5. ADORAR 

Então escreva em suas anotações. 



 

Aplicando 
 

1. Querer – Você precisa querer a direção de Deus em sua vida – Habacuque colocou todas as suas 

queixas. Eu você temos que desejar que Deus fale com você. Habacuque se posicionou para ouvir a 

Deus. Amanhã iremos orar e precisamos nos colocar em oração pedindo que ouçamos a Deus. Salmos 

139 Deixe Deus te sondar e identificar áreas de sua vida que precisa do toque de Deus.  

 

2. Afastar – Oração quantos de nós realmente ora? Precisamos para de Fak New, pare de criar situações 

para parecer aquilo que você não é. Seja você mesmo.  Pare de dar a resposta de que você precisa 

melhorar. Diga a verdade, eu não sei fazer. Tenha experiência você precisa tirar tempo para ouvir a 

Deus.  Provavelmente você terá que abandonar algumas coisas: namoro, redes sociais, cartão de 

crédito, vídeo game, amizades e tantas outras coisas que estão te atrapalhando e roubando seu tempo 

dom Deus. Jesus tirava tempo para estar a sós com Deus e ouvir no particular. Aquiete sua alma para 

se relacionar com Espírito Santo. Eclesiastes 3 – há tempo para todas as coisas. 

 

3. Esperar – Me colocarei na torre de vigia e esperarei ao Senhor. Às vezes temos tantos pedidos a Deus 

que até nos esquecemos de o que estávamos pedidos em oração a Deus. Nós temos um nível de 

necessidade frenética, devido à correria da vida.  Espere a promessas de Deus irão se cumprir. Salmos 

37. 3-7. Salmos 46.10. Salmos 62.5. Mulher observe mais. E não deixe perder a confiança. 

 

4. Vigiar – É ficar atencioso, é prestar a atenção para ver o que Deus me dirá. Deus fala de várias 

maneiras, nós que não prestamos a atenção. Jó 33.14 – Deus fala, porém é o homem que não presta a 

atenção. Deus sempre fala é você que não escuta. Deus sempre fala é que nós não prestamos a 

atenção no que Deus está falando.  

As pessoas querem que Deus, falem com ela, sobre a sua necessidade e não conseguem ouvir a 

resposta de Deus. A maioria de nós não entende que Deus está falando como um momento como 

este. Você já parou para pensar que Deus pode ter escolhido eu para colocar na minha boca o que 

ele tem para falar especialmente a você. Você já parou para pensar nisso? 

Eu coloquei um texto para um homem falar, uma musica para responder sua necessidade, o que mais 

você quer o que aconteça? 

Muitos de vocês querem coisas místicas, não percebem que Deus é simples e está aqui. Apocalipse 

21;5 eis que faço nova todas as coisas. 

 

5. Adorar – Sabe amigos somos muito reclamadores, repetindo, murmurando, reclamando...sabe amigos 

precisamos saber é celebrar os feitos de Deus em nossas vidas. Deus tem nos dado direção, grande é o 

nome do Senhor. Deus disse a Habacuque guarde a visão ela não falhará. Pega a visão e escreva, faça 

memoriais, celebre grave para lembrar que Deus se lembrou de mim. Nesta semana eu peguei na 

minha carteira as fotos dos meus filhos e esposa e celebrei a Deus dizendo louvado seja o nome do 

Senhor, por ter filhos e esposa tão especiais em minha vida. Isso é memorial. Glorifique a Deus pelos 

seus feitos, escreva nas tabuinhas seja grato. 

 

 

  

Oração 
 



Encerrar Jeremias 29.11 - Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos 

de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês 

clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem 

de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês’, declara o Senhor, ‘e os trarei de volta do 

cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta 

para o lugar de onde os deportei’, diz o Senhor. 

O que precisamos clamar ao nosso pai celestial nosso Deus? Vamos nos levantar como exército lutar pelas 

nossas casas, esposa, filhos e nossa família. Construir altar a Deus. Que o Senhor nos de uma direção. 

 
VAMOS ORAR E PEDIR A DEUS QUE SEJAMOS O QUE DEUS DESEJA QUE SEJAMOS  

 
Pr. Nestor de Morais Junior  

Comunidade da Graça Arujá 18.08.18 


