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Jeremias 29.13"E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração

Em comparação ao que Deus quer fazer, 
quentinho, que acabou de sair dos fornos dos céus! Ele não é Deus de migalhas e de escassez. Ele está esperando 
que O busquemos para nos dar porções infinitas de Sua presença conforme lemos em 
problema foi descrito há muito tempo pelo apóstolo Tiago, 
obstante, o salmista Davi canta, através dos tempos, que 
37.25). 
Precisamos compreender que o que nós temos, onde estamos e o que estamos fazendo é muito 
comparação ao que Deus quer fazer entre nós e através de nós. O jovem Samuel foi profeta numa geração em 
transição como a nossa. A Bíblia nos diz que cedo, na vida de Samuel, 
visões não eram frequentes" (I Samuel 3.1b).
 
Certa noite, o sumo sacerdote Eli foi dormir, ele estava tão avançado em dias, que mal podia enxergar. Parte do 
problema na Igreja histórica é que a
satisfeitos em ver a Igreja prosseguindo da mesma forma como sempre
rotina, tateando de um lugar para outro, como se Deus
uma geração de SAMUEL, caçadores de Deus que não ficarão deitados diante do chamado do Senhor!
"...e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, ant
lâmpada de Deus   seapagasse, o   Senhor 
me aqui."  
(1 Samuel 3.3-4.)  

 

A lâmpada de Deus estava fraca e prestes a se apagar, mas isto não chamou a atenção de Eli: ele já vivia em 
permanente estado de falta de visão. O jovem Samuel, entretanto, disse: "Ouço algo." Já é temp
lâmpada de Deus está se apagando. Sim, ainda está queimando, mas as coisas não estão como deveriam estar. 
Olhamos para esta pequena chama lançando uma luz fraca, aqui e ali, e dizemos: "Oh, é o avivamento!" Pode até 
ser, para alguns que conseguem chegar bem perto para ver, mas e quanto àqueles que estão distantes? E aqueles 
que estão perdidos? Precisamos que a luz da glória de Deus brilhe o bastante para que possa ser vista à distância. 
Em outras palavras, é tempo de a glória de Deus, a l
cidades! (Veja Mateus 5:15). 

Creio que o Senhor está prestes a manifestar 
irá fender os céus, para que todos possam comer na mesa de Deus. Antes que isto aconteça, as fontes do grande 
abismo (Veja Gênesis 1:8; 7:11)devem ser rompidas. 
estão famintos, para que a glória de Deus comece a

Eu oro para que o Espírito incomode nossos corações e nos transforme em guerreiros da adoração.

Oro para que não paremos até que vejamos uma rachadura nos céus e eles se abram. Nossas 
cidades e nações precisam do Senhor. Nós precisa
 

Não importa o que você precise ou o que falte em sua vida 
Lo, precisa estar faminto. Oro para que Deus lhe faça sentir 
abastança. Jesus disse: 
"Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados." (Mateus 5.6) 

Se pudermos ficar famintos, então Ele poderá nos santificar.
a nossa fome é a chave de tudo.Precisamos assim como Samuel ouvir a voz do Senhor e dizer: EIS
nova geração está se levantado. Uma geração de caçadores de Deus. Homens e mulheres famintas pela presença do 
Eterno. Você faz parte disso Bersebalife, então lev
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LIÇÃO 009 (Geração de Samuel) 
 

eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração
 

Deus quer fazer, estamos catando farelos, enquanto Ele tem, para nós, um crocante pão 
quentinho, que acabou de sair dos fornos dos céus! Ele não é Deus de migalhas e de escassez. Ele está esperando 
que O busquemos para nos dar porções infinitas de Sua presença conforme lemos em 
problema foi descrito há muito tempo pelo apóstolo Tiago, "Nada tendes, porque não pedis" 
obstante, o salmista Davi canta, através dos tempos, que "sua semente" nunca iria 

ue nós temos, onde estamos e o que estamos fazendo é muito 
comparação ao que Deus quer fazer entre nós e através de nós. O jovem Samuel foi profeta numa geração em 
transição como a nossa. A Bíblia nos diz que cedo, na vida de Samuel, "...a palavra do Senhor era mui rara; as 
visões não eram frequentes" (I Samuel 3.1b). 

Certa noite, o sumo sacerdote Eli foi dormir, ele estava tão avançado em dias, que mal podia enxergar. Parte do 
na Igreja histórica é que a visão tem ficado embaçada e não veem como deveria

satisfeitos em ver a Igreja prosseguindo da mesma forma como sempre foi. Enquanto isso, continuam com sua
rotina, tateando de um lugar para outro, como se Deus estivesse ainda falando com eles. Mas

ração de SAMUEL, caçadores de Deus que não ficarão deitados diante do chamado do Senhor!
se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, ant

apagasse, o   Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. 

A lâmpada de Deus estava fraca e prestes a se apagar, mas isto não chamou a atenção de Eli: ele já vivia em 
. O jovem Samuel, entretanto, disse: "Ouço algo." Já é temp

lâmpada de Deus está se apagando. Sim, ainda está queimando, mas as coisas não estão como deveriam estar. 
Olhamos para esta pequena chama lançando uma luz fraca, aqui e ali, e dizemos: "Oh, é o avivamento!" Pode até 

conseguem chegar bem perto para ver, mas e quanto àqueles que estão distantes? E aqueles 
que estão perdidos? Precisamos que a luz da glória de Deus brilhe o bastante para que possa ser vista à distância. 
Em outras palavras, é tempo de a glória de Deus, a luz de Deus, extrapolar os limites da Igreja e iluminar nossas 

Creio que o Senhor está prestes a manifestar "aquele que abrirá caminhos" (Miquéias 2.13) 
irá fender os céus, para que todos possam comer na mesa de Deus. Antes que isto aconteça, as fontes do grande 

devem ser rompidas. Já é hora de fendermos os céus e aliviar a agonia dos que 
para que a glória de Deus comece a brilhar em nossa cidade. 

u oro para que o Espírito incomode nossos corações e nos transforme em guerreiros da adoração.

Oro para que não paremos até que vejamos uma rachadura nos céus e eles se abram. Nossas 
nações precisam do Senhor. Nós precisamos do Senhor! 

Não importa o que você precise ou o que falte em sua vida - o que você realmente 
Lo, precisa estar faminto. Oro para que Deus lhe faça sentir fome, para, assim, qualificar v

aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados." (Mateus 5.6) 

Se pudermos ficar famintos, então Ele poderá nos santificar.Ele colocará os pedaços de nossa vida no lugar. Mas 
Precisamos assim como Samuel ouvir a voz do Senhor e dizer: EIS

nova geração está se levantado. Uma geração de caçadores de Deus. Homens e mulheres famintas pela presença do 
Eterno. Você faz parte disso Bersebalife, então levante-se e diga EIS-ME AQUI ao chamado do seu Deus!
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Pr. Adão Brasileiro 

eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. 

enquanto Ele tem, para nós, um crocante pão 
quentinho, que acabou de sair dos fornos dos céus! Ele não é Deus de migalhas e de escassez. Ele está esperando 
que O busquemos para nos dar porções infinitas de Sua presença conforme lemos em Jeremias 29.13. Mas o 

"Nada tendes, porque não pedis" (Tiago 4.2c). Não 
nunca iria "mendigar o pão" (Salmos 

ue nós temos, onde estamos e o que estamos fazendo é muito pequeno em 
comparação ao que Deus quer fazer entre nós e através de nós. O jovem Samuel foi profeta numa geração em 

ra do Senhor era mui rara; as 

Certa noite, o sumo sacerdote Eli foi dormir, ele estava tão avançado em dias, que mal podia enxergar. Parte do 
veem como deveria. Alguns estão 

foi. Enquanto isso, continuam com sua 
estivesse ainda falando com eles. Mas Deus tem levantado 

ração de SAMUEL, caçadores de Deus que não ficarão deitados diante do chamado do Senhor! 
se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a 

chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-

A lâmpada de Deus estava fraca e prestes a se apagar, mas isto não chamou a atenção de Eli: ele já vivia em um 
. O jovem Samuel, entretanto, disse: "Ouço algo." Já é tempo de admitir que a 

lâmpada de Deus está se apagando. Sim, ainda está queimando, mas as coisas não estão como deveriam estar. 
Olhamos para esta pequena chama lançando uma luz fraca, aqui e ali, e dizemos: "Oh, é o avivamento!" Pode até 

conseguem chegar bem perto para ver, mas e quanto àqueles que estão distantes? E aqueles 
que estão perdidos? Precisamos que a luz da glória de Deus brilhe o bastante para que possa ser vista à distância. 

uz de Deus, extrapolar os limites da Igreja e iluminar nossas 

(Miquéias 2.13) e que, literalmente, 
irá fender os céus, para que todos possam comer na mesa de Deus. Antes que isto aconteça, as fontes do grande 

Já é hora de fendermos os céus e aliviar a agonia dos que 

u oro para que o Espírito incomode nossos corações e nos transforme em guerreiros da adoração. 

Oro para que não paremos até que vejamos uma rachadura nos céus e eles se abram. Nossas 

realmente precisa é de Deus. E para tê-
para, assim, qualificar você à promessa de 

aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados." (Mateus 5.6)  

Ele colocará os pedaços de nossa vida no lugar. Mas 
Precisamos assim como Samuel ouvir a voz do Senhor e dizer: EIS- ME AQUI! Uma 

nova geração está se levantado. Uma geração de caçadores de Deus. Homens e mulheres famintas pela presença do 
ME AQUI ao chamado do seu Deus! 


