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A história do profeta Samuel contém 
muitos ensinamentos para a vida cristã, 
e a lição desta semana aborda o início 
do seu ministério. Dentre outras coisas 
interessantes, aprenderemos um pouco 
sobre a voz de Deus e como discerni-la. 

É interessante perceber que Deus se 
manifestou de maneira audível a Sa-
muel, tanto que o jovem pensou que 
estava ouvindo a voz do sacerdote Eli. A 
Bíblia relata que “a Palavra do Senhor” 
ainda não havia sido manifestada a Sa-
muel (1Sm 3.7), por isso ele ainda não 
conhecia aquela voz. A expressão “a 
Palavra do Senhor” se repete inúme-
ras vezes em todo o AT, principalmente 
nos textos proféticos. Na maioria das 
vezes, ela se refere à voz de Deus que, 
ouvida por um de Seus profetas, deve-
ria ser transmitida ao povo como uma 
mensagem direta, clara e objetiva do 
SENHOR. No AT, portanto, a “Palavra 
do Senhor” é a manifestação da voz de 
Deus, como no relato de Samuel, em-
bora o Senhor também se manifestasse 
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por meio de sonhos, visões e revela-
ções.

Note nas Escrituras que, na maioria 
das vezes em que o Senhor falou, Ele 
foi ouvido naturalmente. Mesmo assim, 
muitas pessoas ainda se perguntam 
como seria possível ouvir a voz de Deus. 
Muitos pensam que são necessários in-
contáveis rituais de preparação e até 
sacrifícios para quem deseja se tornar 
digno de ouvir o que Deus tem a dizer. 
De fato, para que Deus fale conosco, é 
preciso estar em comunhão com Ele, 
mas ao analisar as Escrituras, nós não 
encontramos um Ser distante, mas sim 
um Deus pessoal que, como um Pai, de-
seja se relacionar com Seus filhos. Mui-
tas vezes, Deus se apresenta ao homem 
por vontade própria, sem que a pessoa 
precise de algum tipo de preparação es-
pecífica para ouvir ao Senhor.

Deus é Pai, por isso Ele deseja ins-
truir, acalmar e exortar Seus filhos. En-
tão a questão é: Como ouvir a voz de 
Deus em nosso dia a dia? Como Deus 
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fala? Na época de Samuel, bem como 
em todo o AT, seja no tempo da Lei ou 
dos profetas, Deus sempre falou como 
fez a Samuel. Já no NT, a partir do no 
novo tempo instituído por Jesus Cris-
to, não vemos mais a expressão “Pala-
vra do Senhor” sendo utilizada para se 
referir à manifestação direta da voz de 
Deus, senão ao seu servo João Batista 
(veja o relato bíblico de Lucas 3.2). A ex-
pressão passa a se referir à mensagem 
do Evangelho de Cristo, que deveria ser 
pregada como a principal mensagem 
de Deus aos homens. Mas, então, como 
Deus poderia falar de forma individual 
e revelada a cada um a partir da Nova 
Aliança?

“Pois todos os que são guiados pelo 
Espírito de Deus, esses são filhos de 
Deus”, Rm 8.14.

Já vimos que Deus é um Pai que gos-
ta de se relacionar com Seus filhos, e 
esse versículo deixa claro que os filhos, 
após terem sido adotados, passam a ser 
guiados, necessariamente, pelo Espírito 
Santo. Ou seja, o Espírito é quem fala, 
direciona e convence; Ele manifesta a 
voz de Deus ao Seu povo na Terra. Mas 
a pergunta ainda se mantém: De que 

forma Deus fala? Nos versículos subse-
quentes, obtemos a resposta: “O Espíri-
to mesmo testifica com o nosso espírito 
que somos filhos de Deus” (Rm 8.16). A 
direção do Espírito vem pelo testemu-
nho em nosso próprio espírito, e assim 
Deus fala. Quem tem o Espírito de Deus 
é guiado por convicções que o próprio 
Espírito imprime em nosso espírito. 

Para entender melhor a direção do 
Espírito, é necessário se mover na di-
reção que Ele aponta. Porém, se nós 
não desenvolvermos a sensibilidade 
de nosso espírito, ficaremos sem ouvir 
a voz de Deus, que fala aos corações. 
Deus quer falar com Seus filhos. Qua-
se sempre, isso acontece por intermé-
dio de uma testificação interior; algo 
simples, mas convincente. O Senhor 
fala de muitas maneiras, como fez no 
passado, seja por sonhos, visões ou 
revelações, por exemplo, mas a forma 
mais comum de Deus falar conosco é 
por meio do testemunho interior, da 
impressão que Ele põe em nós. Muitas 
vezes, a voz de Deus é mais simples 
do que você imagina. Quando sentir a 
voz de Deus em seu coração, confie e 
diga: “Fala, que teu servo ouve”. 


