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AULA - EBD - 03/11/2019 
O governo divino em mãos humanas 
 
Tema: A chamada profética de Ismael e o verdadeiro avivamento 
Texto base: 1 Samuel 3:1-10 

O que o texto diz 
 

1. Um jovem que servia ao Senhor: 
a. Ele servia a Deus perante Eli (v. 1); 
b. Respeito com os mais velhos e ministros; 
c. Respeito com autoridades, ainda que fossem defeituosos; 

2. Onde eles estavam deitado? 
a. Na Bíblia Genebra que usa a tradução de João Ferreira de Almeida fica um pouco mais 

claro: "e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, 
antes que a lâmpada de Deus se apagasse". 

3. A Palavra de Deus era muito rara: 
a. Não é diferente dos dias de hoje, basta ler 1 Tm 4:1; 

4. Eli estava cego: 
a. A Bíblia não narra o exterior de Eli apenas para nos alertar como estava a sua vista, e sim 

significando como estava a sua vida espiritual; 
b. Eli não tinha mais as visões de Deus; 
c. Este texto está conectado com o primeiro versículo (1 Sm 3:1); 

5. Antes da lâmpada se apagar: 
a. Eles estavam indo dormir, então era antes do candelabro se apagar; 
b. Mas a luz significa também esperança e o caminho do Senhor: 

i. Ninguém caminha sem saber para onde vai e por onde vai; 
c. Pode representar uma pessoa como a única fonte de esperança do povo para um 

avivamento ou uma mudança; 
d. A lâmpada pode se apagar mesmo tendo a presença ou estando dentro da igreja: 

i. Não apagueis o Espírito (1 Tessalonicenses 5:19); 
e. Deus intervém na história para não permitir a morte espiritual geral, e traz consigo um 

avivamento através de Samuel; 
f. É como se a esperança estivesse acesa de novo através do profeta; 
g. Também aqui marca a transição para a monarquia; 

6. Eli chama Samuel de filho: 
a. Em 1 Samuel 3:6; 
b. Filho aqui quer dizer discípulo, uma vez que Samuel era filho de Ana e Elcana; 
c. A mesma coisa com Paulo e Timóteo em 1 Timóteo 1:18; 
d. O mestre pode não ser perfeito, mas é dever do discípulo aprender com os erros do seu 

professor e fazer o correto; 
7. Samuel é chamado: 

a. Deus chama Samuel três vezes (v. 8) antes de Samuel entender o que tinha que fazer; 
b. Eli entendeu que Deus chamava a Samuel; 
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c. Samuel só soube o seu chamado depois de atendê-lo e dizer: Fala, porque o teu servo 
ouve; 

d. Até quando ficaremos ouvindo Deus nos chamar? 
e. Quantos "Samuel, Samuel" teremos que ouvir até entender que é Deus nos chamando? 
f. Há um consenso em que a dupla chamada de Deus significa urgência (ex: Gn 22:11, Ex 

3:4, Atos 9:4 - 1 Co 9:16 em Paulo houve uma imposição de pregar o evangelho); 

Tópicos 
 

Avivamento 
 

1. O que é avivamento? 
a. Podemos usar o texto de Habacuque: Hb 3:1-2 
b. É a nossa obrigação como servos pedir em oração ao Senhor um avivamento vindo Dele: 

i. Tem muitos pseudo-avivamentos que o homem faz e não tem efeito nenhum; 
ii. Tem um monte de profeta nos tempos atuais que querem ferir, mas não querem 

ajudar a curar as feridas, diferente de Habacuque que pediu um avivamento e a 
lembrança da misericórdia de Deus; 

c. A primeira coisa para haver um avivamento é o retorno à Palavra de Deus (ouvi a tua 
palavra e fiquei alarmado): 

i. Não podemos ficar indiferente quanto a Palavra de Deus; 
ii. É melhor estar preocupado e com medo para fazer o certo do que ficar indiferente 

quanto às coisas de Deus; 
d. O avivamento de Habacuque não tinha nada a ver com o agora, mas sim com o futuro do 

povo, pois após ouvir a Palavra Habacuque fica alarmado. O que Habacuque espera com o 
avivamento? 

i. Transformação real de vida; 
ii. Como o povo estava? (Hb 1:2-4): 

1. Deus não falava mais; 
2. Palavra era rara; 
3. Eles clamavam e Deus não mais agia; 
4. Iniquidade; 
5. Opressão; 
6. Destruição; 
7. Violência; 
8. Contendas; 
9. Litígio (disputa ou briga entre pessoas, grupos, empresas); 
10. Lei frouxa (ninguém faz o que está na Lei ou a Lei não é aplicada); 
11. Injustiça (a justiça nunca se manifesta); 
12. Perversidade (o perverso cerca o justo); 

e. O termo hebraico usado é chayah, que significa preservar a vida diante do perigo, usada na 
história de Noé com relação aos animais em Gn 6:19,20 ao dizer para os conservares vivos 
contigo. 
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i. E Jesus usa a mesma história do dilúvio para falar dos dias que virão antes da sua 
vinda em Mateus 24:37-38; 

ii. Significa mais algumas coisas: trazer vida, reviver, ficar ativo; 
f. Então podemos dizer que o avivamento é um pedido à Deus de preservação da vida do 

povo, ou seja, um retorno à Palavra de forma a nos aproximar de Deus e nos preparar para 
a sua vinda: 

i. Precisamos lembrar que a única coisa que vale a pena é nos prepararmos para sua 
vinda, de outra forma estaremos mortos (separados de Deus) eternamente; 

ii. O salário (ou recompensa) do pecado é a morte (Romanos 6:23); 
iii. Os nossos pecados nos separam de Deus (Isaías 59:2); 
iv. Logo, a morte é a separação entre o homem e Deus; 

g. O Salmo 119:25,37,40,88 usa a mesma palavra hebraica (chayah) para mostrar que a 
Palavra de Deus preserva a vida; 

i. No v. 25 em vivifica-me segundo a tua palavra; 
ii. No v. 37 em vivifica-me no teu caminho; 
iii. No v. 40 em vivifica-me por tua justiça; 
iv. No v. 88 em vivifica-me segundo a tua benignidade; 

h. O avivamento precisa vir com o intuito de salvar o povo e não de destruir ou prosperar, 
basta ler Hb 3:13-19; 

i. O avivamento veio mais para o próprio povo de Deus do que para os outros: 
i. Os que ainda não conhecem a Cristo serão alcançados mediante a Palavra pregada 

por aqueles que foram avivados; 
ii. E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo (Romanos 

10:15-17 e Isaías 52:7); 
iii. Anunciar a Jesus Cristo é um ministério excelente; 
iv. Jesus foi o maior exemplo de pregador, precisamos retornar ao seu exemplo; 

j. O avivamento era desejado mesmo em situaçòes desfavoráveis, pois envolvia a fé como 
uma certeza de que aconteceria, ainda que não fosse vista com os olhos (Hb 3:17-18): 

i. Hoje podemos ter um avivamento, pois estamos vendo uma diminuição da oração, 
uma indiferença quanto à Palavra de Deus e dos dons espirituais (pois não adianta 
apenas crer em Deus e não acreditar também em seu poder); 

 

Profeta 
1. Vem de nabi, porta-voz ou mensageiro do Senhor; 
2. Nós somos profetas em essência hoje; 
3. O profeta só pode falar aquilo que Deus manda (Dt 18:18-22, Dt 13:1-5); 
4. O primeiro rei de Israel, Saul, pedido pelo povo, foi ungido com um frasco em 1 Sm 10:1. 

Embora algumas bíblicas esteja vaso, a palavra correta é frasco [pak]; 
Ref: Comentário Bíblico - Antigo Testamento Volume 2: Josué a Ester - Por Matthew Henry; 

5. Samuel começa então a unção de reis [transição para monarquia], como Saul e depois Davi 
em 1 Sm 16:1; 

6. Samuel beija Saul ao ungir ele como rei, como sinal de lealdade, satisfação, contentamento 
e consentimento, observe o texto  de 1 Sm 10:1. A mesma coisa fez o "profeta" [sarcasmo] 
Judas com Jesus em Mateus 26:49, como se estive dizendo "O Pai de Ungiu"; 
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7. Porém o rei sem o chifre não seria o rei que Deus desejava, a ordem de Deus foi então 
fazer a unção de Davi com chifre; 

8. Alguém quando ia ser ungido, o azeite era colocado dentro do chifre, simbolizando força, 
poder, autoridade e salvação (1 Sm 16:1;13, 1 Rs 1:39) sobre o ministério do Rei; 

9. Quando o frasco era usado, Mattew Henry destaca que, o reinado era curto, mas com chifre 
ele diz que era importante e duradouro; 

a. Por que o chifre de azeite? 
i. Chifre em hebraico é qeren, significando também força, raios de luz, 

trombeta, poder, glória etc; 
ii. Palavra muito usada em Êxodo, Levítico e Deuteronômio para falar dos 4 

chifres que tinha no altar de holocausto; 
iii. Hititas também ungiam com azeite e chifre, os persas ungiam a terra com o 

azeite dentro do chifre; 
iv. A estátua de Moisés feita por Michelangelo o retratou erroneamente com 2 

chifres quando voltou do monte Sinai. O artista colocou chifres saindo da 
cabeça, mas a Bíblia diz que a luz saia da pele [owr - Heb: אור] do rosto; 

1. Êxodo 34:29; 
2. Resplandecia no texto é a palavra qaran, que significa emitir raios, 

brilhar, ter ou desenvolver chifres, ser dotado de chifres; 
3. Por essa definições da mesma palavra vieram as confusões, mas 

com o contexto conseguimos perceber que é a pele do rosto que 
brilhava; 

v. Na guerra as trombetas tocadas eram feitas de chifre (Js 6:5 - Jericó); 
vi. Ana ora dizendo que a sua força está exaltada no Senhor e que se alegra na 

Tua salvação (1 Sm 2:1); 
vii. Davi canta ao Senhor dizendo que Ele é o escudo e a força da sua salvação; 
viii. Chifre portanto se resume à força, poder, autoridade e salvação; 
ix. Outros exemplos: 

1. Salmos 132:17 (chifre de Davi ou poder de Davi); 
2. Salmos 148:14 (exalta o chifre do seu povo ou o poder do seu povo); 
3. Deuteronômio 33:17 (seu chifre são como os de um boi selvagem ou 

seu poder ou força é como de um boi selvagem); 
4. Salmos 92:10 (tu exaltas o meu chifre ou exalta o meu poder); 
5. 2 Samuel 22:3 (a força ou o chifre da minha salvação); 
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10. Samuel deu início ao sistema profético e Elias expandiu; 
11. Samuel foi um dos profetas da corte, pois atuavam junto ao Rei (Samuel, Natã, Daniel etc); 
12. Samuel viu outros irmãos errarem, mas decidiu fazer o certo. Samuel sabia dos erros dos 

filhos de Eli mas não se contaminou. Alguns observam os erros de outros cristãos e se 
juntam ao invés de fazer a diferença; 

13. Samuel era jovem quando começou seu ministério (cerca de 12 anos - 1 Sm 3:1-4), assim 
como Jesus em Lucas 2:41-42; 

a. Hoje em dia poucos querem aprender com aqueles que têm algo para ensinar; 
b. Samuel aprendeu com Eli e Paulo com Gamaliel (Atos 22:3); 
c. Vaso de barro que não passa pelo fogo é um vaso mole que todo mundo coloca a 

mão e molda como quer [importante]; 
d. Como disse um professor meu: a teologia é a única faculdade em que o aluno acha 

que sabe mais que o professor; 
i. Na faculdade de direito ele senta e ouve a aula, na de medicina ele senta e 

ouve para aprender, mas na teologia ele quer falar e debater julgando saber 
mais que o próprio professor. 

14. Ainda hoje podemos buscar ao Senhor e ser como Samuel (Isaías 55:6)? 
a. Sabe o que Isaías está dizendo? Só não busca e não é usado quem não quer. 

15. Saber se colocar no seu lugar e ser humilde faz parte da vida do profeta, desde o início, 
pois Samuel foi três vezes à Eli para aprender e na quarta foi orientado; 

a. Mesmo depois de ser profeta, não passou por cima de ninguém e nem mesmo 
julgava ser ele superior aos outros. 

b. A mesma coisa Davi com Saul, mesmo com a unção sobre ele não ousou tomar o 
lugar do rei que ainda estava no poder (1 Sm 24:9-10); 

16. Peça a Deus que lhe conceda dons, mas que principalmente te ensine a Sua Palavra, pois 
ela serve como bússola para todas as outras coisas; 

17. O mundo já vive em muitas mentiras, precisamos anunciar a única verdade (João 8:32, 
João 17:17, João 14:6). 


