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Capítulo 6
Os filisteus ficaram atemorizados com a praga que o Senhor mandou sobre eles por causa da arca da aliança que roubaram dos israelitas
(I Sm 4:11). Eles ficaram sete meses com a arca e nesse período Deus mandou no meio deles “hemorroidas” ou em outras traduções
“tumores”. Tamanho era tal sofrimento que o grito de dor deles subiam até o céu (I Sm 5:12).
Os filisteus consultaram os seus sacerdotes para entregar a arca aos israelitas e junto com ela enviaram também uma oferta com
imitações em ouro de “hemorroidas” e “ratos”, sendo 05 de cada, de acordo com o número dos governadores filisteus e suas cidades
que foram atacados também com a praga. Eles foram orientados a fazer isso para cessar a praga no meio deles e não serem mais
atacados, conforme Deus fez com os egípcios (I Sm. 6:5-6).
Colocaram a arca, e do lado dela as suas ofertas em ouro, em uma carroça puxada por duas vacas que ainda não tinham puxado
carroça. isso era para ver aonde as vacas iriam parar, e disseram que se elas fossem parar na cidade de Bete-Semes confirmaria que era o
Deus de Israel quem mandou tamanho mal a eles. Essa cidade ficava situada no território da tribo de Judá (Js. 15:10). E a arca foi parar
em Bete-Semes conforme pensaram. Esse que é DEUS!!!
Os 70 homens de Bete-Semes que olharam para dentro da arca foram mortos instantaneamente, pois era proibido pela Lei fazerem isso
(Nm. 4:20; Êx. 29:37). Algumas traduções informa que foram 50.070 homens mortos, porém o que mais chega perto do original são 70.
Devido a isso o povo pediu aos habitantes da cidade vizinha Quiriate-Jearim que pegassem a arca, pois temeram ficar com ela por causa
do que havia acontecido com os homens.
Deus é SANTO -> “Separado” de tudo o que é mal (Lv. 11:44; Lv. 19:2; I Pe. 1:15 e 16).
 O Senhor não se agrada do pecado, e pede aos seus filhos que sejam santos também.
 Obedecem fielmente a palavra de Deus conforme tens ouvido e aprendido.
 Se pecarem, confessem os seus pecados imediatamente (I João 1:9).
Capítulo 7
A arca foi levada para a casa de Abinadabe e ali ficou por volta de 20 anos. Abinadabe no hebraico significa “pai da generosidade”.
O povo orou a Deus e pediu ajuda. Samuel os mandou a voltar o coração ao Senhor, a tirarem seus deuses e a se dedicarem somente
ao Senhor (I Sm. 7:3). E o povo obedeceu e oravam sempre ao Senhor e jejuavam pedindo perdão e livramento do Senhor (I
Sm.7:5:8).
 Quando oramos a Deus pedindo por ajuda, Deus somente nos ouvirá quando estivermos com nossas vidas
santificadas, purificadas pela palavra de Dele (Sl. 119:11). Deus não ouve quando há pecado (Is. 59:1-2; I Pe.
3:12; Mq. 3:4)
Enquanto eles oravam e Samuel oferecia sacrifícios a Deus, os filisteus vieram lugar contra eles e Deus os atacou com fortes trovoadas e
eles ficaram completamente confusos e fugiram. Depois os israelitas os atacaram e mataram-os. E assim todas as cidades que os filisteus
haviam tomado deles foram devolvidas e houve paz entre os israelitas e os amorreus (I Sm. 7:13-17).

“Até aqui nos ajudou o Senhor” I Sm 7:12 (Ebenézer que no hebraico significa “Pedra de ajuda”, podemos dizer então “Até aqui o
Senhor foi a nossa “Pedra de Ajuda”)
Capítulos 8 ao 10 (continuação do reinado de Saul no próximo estudo)
Dá-nos um rei!!! Esse foi o pedido de Israel a Samuel, pois já estava velho. E isso foi profetizado que Israel teria um rei bem antes de
Moisés e depois por Moisés (Gn. 49:8-12; Dt. 17:14-20) e nesse capítulo se cumpre essa profecia.
Samuel não agradou muito de ouvir esse pedido do povo, mas orou ao Senhor e Deus o respondeu que atenderia a voz do povo.
Deu mostrou a Samuel quem seria o rei.
Saul era filho de Quis, um homem muito rico e respeitado, era bonito, alto e de destaque (I Sm. 9:1-2). Deus não escolheu Saul para
fracassar. Deus tinha um plano para a liderança dele. Primeiramente, ele foi ungido numa cerimônia particular entre Samuel e ele. O
interessante é que a primeira vez que Samuel revela a escolha de Saul para ser o rei, a reação de Saul é de “aparente” humildade. (1Sm
9.21). Ele não entende que a qualificação mais importante para ser líder é ser escolhido por Deus. Ele procura, dentro de si mesmo, a
qualificação para ser rei, sem se dar conta de que ninguém é competente por si mesmo para ser um líder espiritual, somente por Deus
mesmo.Saul para o determinado momento que Israel estava vivendo, ele foi escolhido por Deus. Eles tiraram a sorte para ver quem
seria o rei e ele foi escolhido. Porém, Deus já tinha determinado ele, não foi sorte exatamente (Pv. 16:33). Deus o encheu com seu
Espírito. É o Espírito Santo de Deus quem faz toda a diferença em nossas vidas e nos torna capazes de viver os propósitos que o Senhor
tem para nós. Enquanto Saul viveu na dependência do Espírito, sua vida foi abençoada. Tudo mudou quando ele se colocou na
rebeldia e na desobediência, anos mais tarde.
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