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LÍDER: Esta mensagem você encontra na íntegra no site da SIBBP, 
se quiser enriquecer o seu estudo acesse: 

http://www.threemasters.com.br/clientes/sibbp/cultogravado.php
?id=260. Ou www.sibbp.com.br Título da Mensagem: “Derrama 
Senhor o avivamento nesta Igreja” (Parte 4), domingo 05/12/11.  
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1. DISCIPULADO (40 minutos) 
 

 Há uma urgente necessidade de homens e mulheres de Deus neste tempo. 
 Há diferenças enormes entre este tempo e o passado, boas e más. 
 No passado havia maior legalismo, mas também maior ardor evangelístico. 
 Hoje maior liberalismo e menor ardor evangelístico. 

Texto Bíblico: I Samuel 9:1-17 
Entendendo o texto: 
 

 Este texto marca a escolha de Saul como rei de Israel. 
 Saiu para buscar as jumentas de seu pai e voltou com unção de rei. 
 Não encontrou o que foi buscar e encontrou o que não buscava.  
 Saul e seu empregado saíram a procurar as jumentas que se haviam perdido no campo.  
 As procuram por vários lugares: região montanhosa de Efraim terra de Salisa, terra de Saalim, terra de 

Benjamim e terra de Zufe. 
 Depois de procurarem por três dias, decidiram retornar, visto que Saul pensava na preocupação de seu pai com 

a sua demora. 
 Já preste a retornar, foi encorajado por seu empregado a consultar o homem de Deus que havia na cidade. Este 

homem era Samuel. V. 6. 
 

O verdadeiro avivamento faz com que Deus levante muitos homens e mulheres, de todas as idades que 
sejam identificados como pessoas de Deus. 

 
Quais são as marcas de um homem e mulher de Deus em qualquer época? 
 

1. O homem de Deus é honrado. 
 A honradez de um homem de Deus não é identificada por aquilo que ele diz de si mesmo, mas sim sobre aquilo 

que os outros dizem dele. 
 Samuel era homem estimado por seu estilo de vida. 

 

2. O homem de Deus é de palavra fiel. 9:6 
 O que homem de Deus diz é verdadeiro. É verdadeiro porque é de Deus. É fruto da sua comunhão com o 

Senhor.  

ATENÇÃO! 
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 Seu maior empenho é dizer o que Deus mandou dizer. Não há preocupação de agradar aos homens. Teme 
tanto a Deus que não se deixa mover pelo temor dos homens. 

“Quem quer agradar a todos não agrada a ninguém.” Atribuída a Jean Jacques Rousseau 
 

3. O homem de Deus na cidade é bênção. 9:13. 
 Ninguém comia sem que antes o homem de Deus abençoasse o sacrifício. 
 Um homem de Deus na cidade abençoa a cidade, na medida em que abençoa as famílias da cidade com seu 

ministério e sua vida. 
 

4. O homem de Deus na cidade é alguém que tem intimidade com o Senhor. 9:14-16. 
 Este encontro não aconteceu por acaso. O Senhor já havia revelado a Samuel que Saul o procuraria. Na 

verdade o banquete que Samuel preparou já era com a intenção de receber Saul, o futuro rei de Israel. 
 Isto era fruto da intimidade de Samuel com o Senhor. 

 
5. O homem de Deus na cidade é simples. 9:18-19. 
 Saul se chegou a Samuel sem perceber que ele era o homem de Deus na cidade. Com certeza Samuel era 

homem simples como deve ser todo homem de Deus. 
 

 


