
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

VOZ CERTA, PESSOA ERRADA 
1 Samuel 3:4-6 O Senhor chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu 

me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra 

vez a Samuel, e Samuel se levantou, e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te 

chamei eu, filho meu, torna a deitar-te.  

 

Temos aqui uma confusão, a pessoas que ouvi a voz certa, mais corre para a pessoa errada. Grande é a quantidade de 

pessoas que fazem isso, e por que fazem? 1 Samuel 3:7 Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe 

tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Não conhecemos o Senhor, e por não conhecer o Senhor corremos para as 

pessoas que representam o Senhor nas nossas vidas, PASTOR, LIDER...  Só que nós sabemos muito bem, que o Senhor 

quer  ter algo direto, só que “eu” por não conhecer o Senhor como deveria conhecer e achar que é a voz do Pastor, achar 

que é a voz do líder, achar que é a voz do pregador e quando uma pessoa ministra uma palavra poderosa você corre para a 

pessoa pois acha que é a pessoa que é uma benção acha que a pessoa pode orar por você e mudar a sua vida. Quando o 

certo é você correr pra JESUS e dizer, eis-me aqui SENHOR estou te ouvindo, o SENHOR quer falar comigo? 

 

Temos que parar de ouvir a voz certa e recorrer à pessoa errada! Você constantemente ouve a voz certa mais esta 

correndo para o profeta para o sacerdote, CORREMOS PARA NÓS MESMOS, quando deveria correr para o SENHOR. 

1 Samuel 3:9-10 Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o 

teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e pôs-se ali, e chamou como das outras 

vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve.  DEUS TE CHAMA CONSTANTEMENTE E, 

VOCÊ ACHA QUE SÃO AS PESSOAS QUE ESTÃO TE CHAMANDO. E O TEMPO ESTA PASSANDO, E ESTA 

PASSANDO MUITO RAPIDO;  POR QUE VOCÊ, ATÉ OUVI A VOZ CERTA, MAIS ATRIBUI A PESSOA 

ERRADA E QUANDO ISSO ACONTECE VOCÊ NÃO VALORIZA O QUE TE É DITO. NÃO FOI “FULANO” QUE 

TE CHAMOU A CELULA, E SIM DEUS!  

 

Em Mateus 10:14  diz: E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, 

sacudi o pó dos vossos pés.  Essa é uma ordem direta de JESUS, se eu e você não der ouvido vão sacudir a poeira do pé e 

será de testemunho contra nós. Então quem você acha que esta te chamando? O seu líder o seu pastor? Aproveita o 

Privilégio de estar sendo chamado por JESUS, a fazer parte da Família dEle, a Fazer parte do seu rebanho! 

 

Mateus 6:33 Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas 

Irmãos assim como vocês, nós temos que buscar o reino em primeiro lugar e não as pessoas... coisas, a única coisa que 

estamos fazendo é ouvindo a voz do Senhor e atendendo, cumprindo e obedecendo pois se não fizermos assim: 

Exemplo:  1 Reis 13:7-29  (leia)... Se não obedecer, o Senhor manda um Leão vir de encontro conosco! 

 

Entenda, muitas vezes as palavras até se repetem,  por que? Para você entender que o SENHOR TE CHAMA! Não é o 

Pastor que te chama, ou eu que leio aqui, MAIS SIM DEUS! O SENHOR TE CONVOCA E VOCÊ ACHA QUE É 

LIDERANÇA, O SENHOR FALA CONTIGO E VOCÊ NÃO ENTENDE. 1 Coríntios 3:1-2 A vós, irmãos, não vos pude 

falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber, e não 

alimento sólido que ainda não podíeis suportar. Nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. 

 

Diz o Senhor: Até quando terei que repetir o chamado? O SENHOR CHAMOU SAMUEL 3 VEZES, isso por que o 

sacerdote estava dormindo e quando a pessoa corria a ele, ele estava sonolento e o que acontece muito hoje  sacerdotes 

sonolentos DEUS chama os pequenos os pequenos correm aos sacerdotes  por não conhecerem o SENHOR e os 

sacerdotes não sabem o que esta acontecendo. 

 

Quantas vezes o Senhor tem te Chamado? No caso de Samuel foram três, porém tem pessoas aqui que já foram chamadas 

por DEUS muitas vezes, por meio de pregação, louvor, profecia, episódios, até mesmo sentimentos no coração que DEUS 

o chamou para estar na Igreja, nos caminhos do Senhor...  1 Samuel 3:8-9 Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que 

se levantou e foi ter com Eli: Eis-me aqui, tu me chamaste. Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o 

menino. Vai e torna a deitar-te, disse-lhe ele, e se ouvires que te chamam de novo, responde: Falai, Senhor; vosso servo 

escuta! Voltou Samuel e deitou-se.  

 

Um dia DEUS fez uma pergunta ao Profeta Isaias: Isaías 6:8 Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem 

enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim.  

 

 

FALA QUE TEU SERVO OUVE... 
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