
 
 

Criando filhos e filhas para o Reino.   

“Sejam os nossos filhos, na sua mocidade, como plantas bem desenvolvidas, e as 
nossas filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio”. Salmo 144.12 

 
2019 - Geração Avivada 

Estudo 2 -  AVIVAMENTO DE SAMUEL - 1 Samuel 7. 5-6 
 
PARA COMEÇAR  
  
A proposta do projeto “Pais e Mães que Oram” para 2019 chega para mexer nos 

alicerces de nossa vida pessoal, familiar, comunitária, bem como todas as dimensões 

do nosso caminhar. Buscar o caminho do avivamento requer uma atitude de obediência, 

fidelidade e reconhecimento de que Deus é Deus. Dessa forma, não podemos dividir a 

nossa vida cristã com “os deuses do nosso século”. Desejamos um avivamento?  Quais 

as lições que podemos retirar do Avivamento de Samuel em Mispá? 

 

UMA LÍDER MOVIDO  POR DEUS FAZ A DIFERENÇA  
 
Samuel experimentou desde o ventre materno uma profunda experiência de fé e de 

entrega. Ana, mãe de Samuel, fez uma oração contendo os fundamentos do verdadeiro 

avivamento (1 Samuel 2. 1-11) . Nesta oração de louvor, Ana inclui a santidade de Deus, 

o único e verdadeiro Deus, conhecedor de todas as coisas, o verdadeiro juiz que 

concede forças aos debilitados, a verdadeira fonte de vida, Ele mantém a sua fidelidade 

para sempre. Neste ambiente de entrega Ana fez  uma declaração extraordinária: “não 

há outro além de ti” (1 Samuel 2.2). Ela fez uma promessa de entregar o seu filho a “ 

Casa do Senhor”,para o verdadeiro serviço. A história mostra que Deus ouviu a oração 

de Ana e ela engravidou dando à luz a um menino. Ana chamou o seu filho de Samuel 

que significa: “Eu pedi ao Senhor”(1Samuel 1.27). Que lição extraordinária de fé, 

dedicação, fidelidade e amor!  Por aqui, passa o avivamento que precisamos. 

 

UM CENÁRIO DE DESOBEDIÊNCIA E PECADO  
 
Samuel como levita, profeta e juiz exerceu uma liderança fundamental para o 

avivamento em Mispá. O contexto social estava marcado de profundas rachaduras 

políticas e religiosas e, em consequência, um distanciamento do povo da presença de 

Deus. Deus usou, poderosamente, Samuel das mãos dos  filisteus. A história bíblica 

relata a crise de Israel. Os filisteus - nação vizinha - invadiram as terras de Israel 

provocando grandes danos materiais, físicos e espirituais. Neste contexto  de grande 

sofrimento e desobediência Samuel exorta: “se é de todo o coração que vocês estão 

voltando ao Senhor então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e a Astarote, 

preparem o coração ao SENHOR e sirvam somente a ele. Ele livrará vocês das mãos 

dos filisteus” (1 Samuel 7.3). 

Samuel convoca todo o povo de Israel em Mispá (era um centro administrativo que Israel 

usava para os grandes acontecimentos ou como é chamado por muitos estudiosos “ 

Torre de Vigia”), para um tempo de oração, jejum, quebrantamento e arrependimento.    

 

AVIVAMENTO DE SAMUEL  - MISPÁ  (1 Samuel 7. 5-6 )  
 
Sinteticamente, podemos extrair algumas lições importantes sob a liderança de Samuel:  
 



1. Congregar o povo de Deus - Samuel - 7.5 - O líder Samuel ora pelo povo aflito e 

sem direção. À semelhança do tempo de Israel vivemos hoje um tempo que 

carecemos de uma liderança focada no projeto de Deus. O rebanho está disperso 

e sem horizonte.  

2.  Tiraram água e derramaram do SENHOR - Samuel 7.6a - nessa congregação um 

gesto simbólico para demostrarem que os seus corações estavam voltados para Deus 

numa atitude de quebrantamento e arrependimento. Da mesma maneira, precisamos 

hoje do derramamento do Espírito Santo, à semelhança do relato de Atos 2. O contexto 

atual aponta que vivemos um tempo de rebeldia, de impiedade e de desamor.  

 

3. Pecamos  contra o Senhor (1 Samuel 7.6b), uma confissão que trouxe 

arrependimento e vitória. Neste contexto, trouxe vitória vencendo a luta contra 

os adversários: os filisteus. Samuel para celebrar esse avivamento  

“ pegou uma pedra e pôs entre Mispá e Sem. E lhe deu o nome de Ebenézer , 

dizendo: - Até aqui nos ajudou o SENHOR (1 Samuel 7. 12).  

 

UM DESAFIO: arrependimento 

 

Hoje, precisamos de um arrependimento que gere ações concretas. Seguir a Cristo 

envolve mudanças de atitudes. Seguí-lo implica em pagar o preço de um/a verdadeiro/a 

discípulo/a. Por isso, uma atitude de arrependimento implica no abandono de uma vida 

aos ídolos presentes na nossa sociedade e, lamentavelmente, dentro das nossas 

próprias igrejas.  

 

 

ORAR, REFLETIR E AGIR - um desafio para o mês  

  

Precisamos aprofundar os níveis de nosso quebrantamento e arrependimento “em 

nossas mágoas, rancores, ódios, rixas, ofensas retidas nos porões de nosso 

inconsciente, que precisam de libertação imediata pelo perdão e reconciliação”. Muitas 

vezes, nossos relacionamentos encontram-se gastos, corroídos, poluídos por orgulho, 

inveja, ciúme, rancor, mania de grandeza.  

 

De que maneira o avivamento liderado por Samuel pode ajudar-nos no  

“caminho do quebrantamento e arrependimento”.  

 

UMA ORAÇÃO PARA A VIDA  

 

Releia a oração de Ana (1 Samuel 1. 9-18) e faça uma lista de necessidades familiares 

e dedicando um tempo para orar pelos/as  filhos e filhas, bem como relacionamentos 

conjugais.  
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