
Deus Fala Através da Sua Palavra
Samuel aprendeu desde pequeno a escutar a voz de Deus. A primeira vez que escutou a voz de Deus, 
ele estava deitado quando ouviu alguém chamá-lo. Samuel achou que era Elias, o sacerdote que o 
estava treinando para servir a Deus no templo. Mas Elias disse que não o havia chamado. Quando 
Samuel escutou de novo a voz e correu para ver se Elias o havia chamado, Elias disse que era Deus que 
o estava chamando, porque tinha algo importante para lhe dizer.1 Elias o instruiu a parar e escutar o 
que Deus queria dizer-lhe. Deus falou muitas vezes com Samuel ao longo da sua vida.

Você também pode escutar a voz de Deus. Quando 
estiver lendo a Bíblia, é um bom momento para, assim 
como o pequeno Samuel, pedir a Deus para falar com 
você. Provavelmente, não vai escutar a voz de Deus de 
forma audível como Samuel, mas Deus vai falar ao seu 
coração, guiando-o e dando-lhe entendimento sobre 
como aplicar o que lê. 

Jesus disse que Ele é o nosso pastor e que irá diante 
de nós, Suas ovelhas, e nos guiará da forma que for 
melhor para a nossa vida.2 Ao escutarmos a Sua voz e 
a instrução que recebemos através da Palavra de Deus, 
temos condição de seguir a orientação de Jesus.



Quando ler a Palavra de Deus, escute o que Jesus lhe 
diz sobre como aplicar o que você lê à sua vida. A Bíblia 
diz que Jesus é a luz que nos mostra com viver,3 e 
uma forma importante como Ele faz brilhar essa luz 
no caminho da sua vida é falando com você quando lê e 
estuda a Bíblia. 

Modelo de oração: Jesus, por favor, fale comigo em 
relação a esta história da Bíblia que vou ler, me mostre se 
contém algo que posso aplicar à minha vida. Obrigado por 
ser um Pastor que se preocupa tanto comigo e me guia!

Leia também:

11 Samuel 3:2-10

2 João 10:4 ou “Siga Jesus Hoje”

3 João 1:4
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