
501-TORRE DE VIGIA 

08/04/2018 à 14/04/2018 

 

Quebra-gelo: Você conhece uma torre de vigia? Quais são as características e função de uma 

torre de vigia para você? 

 

Texto: Habacuque 2:1 e 2; Provérbios 18:10 

 

Introdução: O atalaia e a torre de vigia, como símbolos frequentemente usados pelos profetas 

para mostrar uma atitude de expectativa (Is 21:8 e 11; Jr 6:17; Ez 3:17), são retratos da atitude 

paciente e observadora de Habacuque, que aguardava a resposta de Deus. As torres de pedra eram 

construídas nos muros da cidade ou em plataformas para que os atalaias(ou vigias) pudessem ver 

as pessoas(inimigos ou mensageiros) que se aproximavam de sua cidade enquanto ainda estavam 

a distância. As torres de vigia também eram erguidas em vinhedos para ajudar a guardar as uvas 

maduras (Is 5:2).  

 

Desenvolvimento: A Palavra de Deus constantemente nos orienta a vigiarmos. Precisamos vigiar 

sobre as nossas atitudes , vigiar sobre as armadilhas do inimigo, e prestar atenção no que Deus 

tem nos falado.  

 

1-A Torre de Vigia: É um lugar de oração, de vida de consagração constante.  

 

2-A Torre de Vigia é um lugar de decisão:  “Sobre a minha torre de vigia estarei...”. Ir para a torre 

é uma postura pessoal, é uma decisão pessoal. Habacuque deseja estar na melhor posição possível 

para receber a mensagem de Deus. Ele estava buscando e esperando na sua torre de vigia a 

resposta do Senhor. 

• Você precisa de direção? 

• Você precisa de uma resposta? 

• Então se posicione na sua Torre de Vigia 

 

3-A Torre de Vigia é um lugar estratégico: Quando nos posicionamos na nossa torre, nós 

conseguimos perceber quando o inimigo começa a se aproximar e agir. Conseguimos perceber 

quando a nossa vontade fala mais alto do que a vontade de Deus. Não precisamos ter medo da 

perseguição, do ataque, das crises, precisamos ir para um lugar estratégico e vigiar. 

 

4-A Torre de Vigia é lugar de espera: Habacuque teve que esperar, teve que estar separado na 

torre, para poder ouvir o Senhor. Deus quer nos revelar coisas grandes e ocultas (Jr 33:3) para 

isso precisamos clamar e esperar na torre, na presença do Senhor. 

 

 

5-A Torre de Vigia é um lugar de meditação(escreva): No seu tempo com Deus, registre tudo o 

que o Senhor falar, toda direção, estratégia. Agarre todas as promessas do Senhor, tenha 

convicção de que elas vão se realizar. 

 

Conclusão: Você quer ser um atalaia(vigia)? Então precisa ir para Torre. Você precisa de 

segurança? A Bíblia diz que Torre Forte é o nome do Senhor (Pv. 18:10). Você deseja tomar 

posse da vitória sobre sua vida através de uma direção clara e estratégias abençoadoras? Então 

precisa se posicionar na Torre de Vigia? Vamos orar 
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