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LIVRO DE I SAMUEL
História do livro: A história gira em torno de três pessoas:
(1) Samuel, o último dos juízes (I Samuel 1-7).
(2) Saul, o primeiro rei de Israel (8-15).
(3) Davi, o rei modelo de Israel (16-31).
Ao descrever a vida desses três homens, o livro dá-nos uma visão muito clara daqueles tempos. Samuel foi o ultimo dos juízes; Saul o
primeiro dos reis. O livro leva-nos até o tempo em que Davi está pronto para ser rei de Israel e Deus está pronto para estabelecer o
trono de Davi permanentemente.
Autor: O livro leva o nome de Samuel, sua figura principal, e foi, provavelmente, quem escreveu a maior parte dele, até o capítulo 24.
Natã e Gade o concluíram (I Crônicas 29:29; I Samuel 10:25).
Período: Este livro inicia o período de 500 anos dos reis de Israel (aproximadamente 1095-586 a.C.). Os acontecimentos registrados em
I Samuel cobrem um período de cerca de 115 anos, desde a infância de Samuel, passando pelos agitados tempos de Saul, até o início
do reinado de Davi, escolhido por Deus.
Quem foi Samuel: Samuel foi um homem nazireu (I Samuel 1:11), consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe Ana. Quando
desmamado de sua mãe, foi colocado junto ao sacerdote Eli para ajudar no serviço do Tabernáculo e ali ministrava perante o Senhor (I
Samuel 2:18). Samuel era profeta e foi juiz de Israel, quando chegou ao poder, o povo achava-se em estado lamentável.
Significado do nome Samuel: PEDIDO A DEUS
INTRODUÇÃO
Capítulo 1
Havia um homem chamado Elcana, da tribo de Levi (I Crônicas 6:26-28; 33-38) que morava na cidade de Ramá, região da tribo de
Efraim, que tinha duas mulheres: Ana e Penina. E todo ano eles iam ao Tabernáculo oferecer sacrifícios a Deus, como era ordenado ao
povo de Israel na época de Moisés, e depois da conquista das terras, o Tabernáculo ficou na cidade de Siló (Josué 18:1). Lembrando
que os levitas não tinham terra própria, eram sustentados com os dízimos das outras tribos, por isso Elcana morava em outra cidade
(Josué 21).
Os sacerdotes que cuidavam do Tabernáculo nessa época eram Hofni e Finéias. Esse Finéias era filho de Eli o sacerdote, e não o filho
de Eleazar (filho de Arão) relatado em Número 25:7.
História de Ana
Ana não podia ter filhos, Deus tinha fechado o seu ventre (vs. 2, 5, 6 e 8). Embora seu marido Elcana a amava mais do que a outra
esposa Penina que podia lhe dar filhos, nada que ele fazia tirava a tristeza de Ana (vs. 5) e quase não comia. E Penina todas as vezes que
encontrava Ana aproveitava a oportunidade para deixa-la ainda mais triste, humilhando-a (vs. 6 e 7).Certo dia, estando eles novamente
em Siló para oferecer sacrifícios a Deus, Ana se levantou aflita e foi orar no Tabernáculo. E Eli, o sacerdote, ficou observando pensando
que ela estava bêbada (vs.9-18), porém quando Eli chegou até ela para repreendê-la, ela o responde que não estava bêbeba e que fez
uma promessa a Deus, se Ele lhe conceder um filho, ela o devolverá a Ele como nazireu (1:11, ver Nm. 6:1-21; Jz. 13:2-7). Eli lhe
assegura que Deus lhe concederá seu pedido e a abençoará (1:17). Desse momento em diante, Ana já pode participar da cerimônia de
adoração. Ela faz a refeição e seu rosto agora irradia de alegria e não tristeza mais. Algum tempo depois, Ana concebe e dá à luz o filho
prometido. Ela dá à criança o nome de Samuel (vs. 19-23). O nome Samuel é um lembrete constante de sua origem e de seu destino.
Ana esperou até que Samuel foi desmamado, então foi até Siló e entregou seu filho ao sacerdote Eli para cumprir sua promessa que fez
ao Senhor (vs.24-27) e oferecer sacrifício a Deus. Então disse: “enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor” (vs. 28).
Capítulo 2
Oração de Ana (vs. 1-10): Diante das palavras dessa oração, não podemos nos esquecer de que esta é uma oração de louvor. É um
salmo, mas, como os salmos, é uma oração dirigida a Deus, uma oração de louvor e agradecimento. Essa oração ou salmos de Ana foi
inspirada pelo Espírito de Deus, por isso nos é revelada através da bíblia.
O salmo de Ana também é profético; é uma profecia. O salmo fala com ansiedade da época em que Israel terá um rei (verso 10), mas
não se tem entendimento de qual rei se referia.
Ana é um exemplo de mulher e esposa piedosa. Ela suporta anos de sofrimento silencioso devido à sua esterilidade e à crueldade de
sua rival, Penina. Ela sempre acompanha seu marido e sua família (incluindo Penina) a Siló, sabendo o quanto isto é doloroso. Seu
sofrimento silencioso é enorme, sem nenhuma indicação de retaliação contra sua adversária, Penina. Ela adora a Deus fielmente,
derramando suas lágrimas e súplicas. E, quando Deus responde suas orações, ela não só mantém seu voto, mas louva a Deus de tal
forma que seu louvor continua inspirando e encorajando os crentes ao longo dos séculos.
Podemos observar que Ana chamou a atenção de Deus de tal maneira que a sua oração e clamor foi relatado na bíblia, que é inspirada
pelo Espírito Santo na vida dos homens que a escreveram. A bíblia poderia somente ter relatado que Ana foi mãe de Samuel ou algo

assim, como outras mulheres foram identificadas, mas ela teve sua história comentada na bíblia porque vemos claramente que ela
agradou a Deus de uma maneira especial pelo seu clamor e fidelidade, e isso fez a diferença em sua história.
Os filhos de Eli: Eli era sacerdote no tempo de Samuel, tinha governado por quarenta anos Israel como líder (I Samuel 4:18), mas foi
um pai irresponsável que não corrigiu os seus filhos, e devido a isso, eles procediam de maneira desonrosa no Tabernáculo, daí
resultou na corrupção do meio do povo e Deus avisou a Eli que iria castigar a sua família (I Samuel 2:27-36). Os filhos de Eli, Hofni e
Finéias, tratavam as ofertas e sacrifícios, trazidas ao Senhor com desprezo e displicência (I Samuel 4:11).
A falta de compromisso e respeito com as coisas de Deus levam a consequências terríveis de maldição, e Deus não é Deus de
brincadeira. E às vezes, quase sempre, os familiares sofrem também.
Capítulo 3
Deus fala com Samuel pela primeira vez: Samuel ouviu a Eli e a Deus, e seguiu as instruções recebidas deles. Deus ainda fala com as
crianças através de Sua Palavra. Quando seguimos Suas instruções, estamos servindo a Deus. Podemos aprender com Samuel, que
ouvindo respeitou a ordem do Senhor.
Capítulo 4
Os filisteus tomam a arca da aliança (vs. 1-11): No estudo de Juízes podemos ver que Israel vinha pecando demais, se corrompendo
com outros deuses e desobedecendo aos mandamentos do Senhor. Como no ultimo versículo do livro diz: “e não havendo rei em
Israel, cada um fazia o que bem queria”. (Juízes 21:25) E decorrente a rebeldia dos filhos de Eli, Deus permitiu a invasão dos filisteus
em Israel e perdendo as guerras, tiveram a arca roubada. Contra esses filisteus que Sansão lutou em sua vida, e talvez por isso essa
renovada ação da parte deles contra Israel novamente.
Se o povo não estivesse pecando tanto, a arca não seria tomada deles, mas Deus permitiu a mudança para corrigir o que estava errado
com o povo. Deus permitiu que a arca fosse tomada, para despertar e humilhar Israel, e conduzi-lo ao arrependimento. As nações do
mundo tem fracassado, e sempre irão fracassar enquanto deixarem Deus fora dos seus planos.
A morte de Eli e da mulher de Finéias (vs.12-22): Para Eli, a pior coisa não foi a morte dos seus dois filhos, mas a notícia de que os
filisteus haviam tomado a arca (vs.18). Também para a nora de Eli foi a perda da arca, por isso ela deu o nome do seu filho de Icabô:
“A glória saiu de Israel”.
Eles tinham consciência de que a presença estava com eles devido a arca da aliança, mas o povo não respeitava enquanto tinham com
eles a presença do Senhor. É preciso perder para dar valor? Será que vivemos isso como muitas pessoas?
Capítulo 5
Deus manda praga nos filisteus (vs.1-12): O deus dos filisteus era Dagom, e Deus agiu poderosamente contra os filisteus e o seu deus, e
mostrando o seu Poder. A imagem de Dagom, por sua vez, compunha-se de metade de peixe e metade de homem, denotando a origem
marítima desse povo. No dia seguinte ao voltarem os sacerdotes filisteus ao templo de Dagom, descobriram que o seu ídolo estava caído
de bruços no chão. Os sacerdotes recolocaram Dagom no lugar, mas, no dia seguinte, foi encontrado de novo caido diante da Arca,
com as mãos e a cabeça cortadas (1Sm 5.4). E Deus começou a lançar sobre eles tumores, que onde a arca ia contaminava toda a cidade
com pessoas cheias de tumores e os gritos deles de sofrimento subiram até o céu. E os filisteus aprenderam logo que precisavam
devolver a arca aos israelitas.
O nosso Deus é maior do que qualquer ídolo que o homem possa adora. Não existe outro Deus além do Senhor Jesus Cristo, o Rei
dos reis, Senhor dos senhores, Leão da Tribo de Judá. Aleluia! Todo louvor, glória e honra, sejam dadas a Ele somente. E somente por
Ele que somos salvos.
CONCLUSÃO

O que Deus diz?
PROMESSA
OU
PALAVRA

O que eu fiz?
OBEDECER

O que Deus fez?

Consequência
BENÇÃO

FIDELIDADE
DESOBEDECER

MALDIÇÃO

O que Deus diz é uma coisa só, e eu posso obedecer essa palavra ou desobedecer essa palavra. Independente da minha resposta Deus
continuará sendo Fiel. Tudo o que não é benção é maldição. Tudo o que está fora da vontade de Deus é maldição. Ana escolheu
agradar a Deus, mesmo no seu sofrimento e cumpriu sua promessa a Deus, escolheu a benção e Deus foi fiel a ela. Samuel decidiu
obedecer e Deus estava com ele. Israel continua escolhendo desobedecer, e por causa disso, eles sofreram terríveis maldições.
A benção ou a maldição é consequência da minha resposta a palavra de Deus. Em deuteronômio 11:26 Deus coloca diante de nós a
benção e a maldição. É uma escolha que temos de fazer. E Deus é fiel em cumprir a sua palavra, seja de benção ou de maldição, Ele é
fiel e sempre continuará sendo fiel!!! DEUS É FIEL!!!
Perguntas: A sua vida tem sido de obediência a Deus ou desobediência? _____________________________________
Tem cumprido com integridade e responsabilidade a obra do Senhor? ______________________________________
_____________________________________________________________
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