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Resenha 



 Conheça um pouco mais da história 
da vida de Samuel, como um servo que se 
dispõe e é preparado para ser usado pelo 
Senhor e entenda, através dos relatos da 
história de Israel, o processo de transição 
do período de Juízes para um período de 
monarquia e os reflexos desta transição no 
relacionamento do Senhor com o seu 
povo. 
 



Introdução 



Vantagem de um livro histórico 

 História na sequência 

 Narrativa de forma lógica 

 Princípio Eterno 

 Traçar paralelos com a nossa 
realidade 



Contexto histórico 

 Jz 21.25 Naqueles dias, não havia 
rei em Israel; cada um fazia o que lhe 
parecia certo. NVI 

 

Propósito 

 Definir a Monarquia como presente 
de Deus. 



 Dt 17.14 Quando entrares na terra que te dá o 
SENHOR, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: 
Estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que 
se acham em redor de mim, 15 estabelecerás, com efeito, 
sobre ti como rei aquele que o SENHOR, teu Deus, escolher; 
homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não 
estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. 16 Porém este 
não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao 
Egito, para multiplicar cavalos; pois o SENHOR vos disse: 
Nunca mais voltareis por este caminho. 17 Tampouco para si 
multiplicará mulheres, para que o seu coração se não 
desvie; nem multiplicará muito para si prata ou ouro.  



 18Também, quando se assentar no trono do 
seu reino, escreverá para si um traslado desta lei 
num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. 

19 E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua 
vida, para que aprenda a temer o SENHOR, seu Deus, 
a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes 
estatutos, para os cumprir. 20 Isto fará para que o 
seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não 
se aparte do mandamento, nem para a direita nem 
para a esquerda; de sorte que prolongue os dias no 
seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. 



Rebelião 

Retribuição 

Arrependimento 

Restauração 

Ciclo da Rebeldia 



 Sociedade:   
 Só olharmos para manchetes dos Jornais... 
 Motoristas sem carta ou mesmo embriagados ... 
 No seu trabalho... 
 Na sua escola, faculdades... 
   

 Família, pais filhos: 
 Filhos fazem o que querem com ... 
 Pais não dão a instrução adequada...  
  

 Igreja:  
 Fazer do seu modo, desconsiderando... 
 Uma visão equivocada de ser servido... 
 

Impacto desta situação 



Os pais de Samuel 
1Sm1.1-2 



 1Sm 1.1 Houve um homem de 
Ramataim-Zofim, da região montanhosa 
de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de 
Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de 
Zufe, efraimita. 2 Tinha ele duas 
mulheres: uma se chamava Ana, e a 
outra, Penina; Penina tinha filhos; Ana, 
porém, não os tinha. 
 



http://www.bible-history.com/geography/maps/map_canaan_tribal_portions.html


Sansão   

 Jz 13. 2 Havia um 
homem de Zorá, da 
linhagem de Dã, chamado 
Manoá, cuja mulher era 
estéril e não tinha filhos 

Samuel 

 1Sm1. 1 Houve um 
homem de Ramataim-Zofim, 
da região montanhosa de 
Efraim, cujo nome era 
Elcana, filho de Jeroão, filho 
de Eliú, filho de Toú, filho de 
Zufe, efraimita. 2 Tinha ele 
duas mulheres: uma se 
chamava Ana, e a outra, 
Penina; Penina tinha filhos; 
Ana, porém, não os tinha. 

 



O Sacrifício 
1Sm1.3a8 



Uma Ordem 

 Ex 34. 18 Guardarás a Festa dos Pães Asmos; 
sete dias comerás pães asmos, como te ordenei, no 
tempo indicado no mês de abibe; porque no mês de 
abibe saíste do Egito. 19 Todo o que abre a madre é 
meu; também de todo o teu gado, sendo macho, o 
que abre a madre de vacas e de ovelhas. 20 O 
jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás 
com cordeiro; mas, se o não resgatares, será 
desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus 
filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos 
vazias.21 Seis dias trabalharás, mas, ao sétimo dia, 
descansarás, quer na aradura, quer na sega.  

 



Uma Ordem 

 22Também guardarás a Festa das 
Semanas, que é a das primícias da sega do 
trigo, e a Festa da Colheita no fim do ano. 

23 Três vezes no ano, todo homem entre ti 
aparecerá perante o SENHOR Deus, Deus de 
Israel. 24 Porque lançarei fora as nações de 
diante de ti e alargarei o teu território; 
ninguém cobiçará a tua terra quando subires 
para comparecer na presença do SENHOR, teu 
Deus, três vezes no ano. 



Os Tipos 
Tipo da Oferta Propósito Oferta 

Holocausto Lv1.11; 

7,6.8-13 

Expiação pelo pecado geral, 

possibilitando ao povo pecaminoso 

aproximar-se do Deus Santo. 

Um novilho sem defeito; 

carneiro ou bode macho; rola 

ou pombinho, macho ou 

fêmea de acordo com as 

posses dos ofertantes. 

Oferta de Manjares 

(cereais) Lv 2.1-16,6.14-

23 

Uma expressão de gratidão e 

consagração a Deus. 

Farinha ou cereais 

Oferta pacífica (de 

comunhão) Lv3.1-17;7. 

11 -38 

Uma expressão de gratidão e desejo 

de comunhão com Deus. 

Boi, carneiro ou bode sem 

defeito, macho ou fêmea. 

Oferta pelo pecado Lv 

4.1-5.13,6.24-30 

Expiação por pecados não 

intencionais cometidos por fraqueza 

ou descuido. 

Boi ou bode sem defeito, 

macho ou fêmea. 

  

Oferta pela culpa 

(transgressões) Lv 5.14-

6.7, 7.1-10 

Expiação por pecados específicos; as 

pessoas prejudicadas recebiam 

compensação pelas perdas sofridas. 

Carneiro sem defeito 



O Local 

 Js18.1 Reuniu-se toda a 
congregação dos filhos de Israel em 
Siló, e ali armaram a tenda da 
congregação; e a terra estava sujeita 
diante deles. 

 

Siló ficava a 25 Km de Ramah 



O Sacerdote 1Sm2.12 

 1Sm 2.12 Eram, porém, os filhos de Eli 
filhos de Belial e não se importavam com o 
SENHOR;  
 

 Pv 6.12 O homem de Belial, o homem 
vil, é o que anda com a perversidade na 
boca,13 acena com os olhos, arranha com os 
pés e faz sinais com os dedos.14 No seu 
coração há perversidade; todo o tempo 
maquina o mal; anda semeando contendas 



O Sacerdote - Práticas 

 Escolhiam a oferta – 1Sm 2.13-15 
 13 pois o costume daqueles sacerdotes com o 
povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o 
moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com 
um garfo de três dentes na mão; 14 e metia-o na 
caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e 
tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para 
si; assim se fazia a todo o Israel que ia ali, a Siló. 

15 Também, antes de se queimar a gordura, vinha o 
moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: 
Dá essa carne para assar ao sacerdote; porque não 
aceitará de ti carne cozida, senão crua. 



O Sacerdote - Práticas 

 Violentos– 1Sm 2.16 

  Se o ofertante lhe respondia: 

Queime-se primeiro a gordura, e, depois, 
tomarás quanto quiseres, então, ele lhe 
dizia: Não, porém hás de ma dar agora; 
se não, tomá-la-ei à força.  



O Sacerdote - Práticas 

 Promíscuos – 1Sm 2.22 

 Era, porém, Eli já muito velho e 
ouvia tudo quanto seus filhos faziam 
a todo o Israel e de como se deitavam 
com as mulheres que serviam à porta 
da tenda da congregação. 



Negligência ao Educar os Filhos 

 Dt 6.4 Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o 
único SENHOR. 5 Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, 
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de 
toda a tua força. 6 Estas palavras que, hoje, te 
ordeno estarão no teu coração; 7 tu as inculcarás a 
teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, 
e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao 
levantar-te. 8 Também as atarás como sinal na tua 
mão, e te serão por frontal entre os olhos. 9 E as 
escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas 
portas. 

 



A Exortação Paterna 

 1Sm 2.25 Pecando o homem 
contra o próximo, Deus lhe será o 
árbitro; pecando, porém, contra o 
SENHOR, quem intercederá por ele? 
Entretanto, não ouviram a voz de seu 
pai, porque o SENHOR os queria matar. 



A Exortação Paterna 

 1Tm3. 2 É necessário, portanto, que o bispo seja 
irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, 
sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar; 3 não dado 
ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de 
contendas, não avarento; 4 e que governe bem a própria 
casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito 

5 (pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como 
cuidará da igreja de Deus?); 6 não seja neófito, para não 
suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do 
diabo. 7 Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom 
testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no 
laço do diabo. 



A Exortação Paterna 

 Aplicação: 
Qual nossa postura frente aos líderes espirituais 

que desobedecem ao Senhor? 

Qual é nossa postura frente à educação cristã de 
nossos filhos?  

Estamos levando nossos filhos ao conhecimento e 
temor do Senhor? 

Temos alertado que o castigo vem do Senhor? 
Sejam filhos ou lideres... 



A Exortação Divina   
1Sm 2.27 a 36 

1ª Honrar mais homens que ao Senhor... 
 Ex 20.3 ; Ez 14.3 ; 1Sm 2.30 ; 1Tm5.19-20 
 

2ª Não chegará a velhice - v31,32 
 

3ª Quem ficar sofrerá -v33 
 

4ª Seus filhos morrerão -34 
 

5ª Levantarei um Sacerdote fiel - v35 



A Exortação Divina   
1Sm 2.27 a 36 

6ª Este sacerdote – v35 e 36 
• Levantado pelo Senhor 

• Sacerdote fiel 

• De acordo com o coração de Deus 

• De acordo com o pensamento de Deus 

• Edificarei sua família 

• Ministrará perante o rei ungido 

• Ajudará os descendentes de Eli 



O Voto 
1Sm1.9a11 



De Nazireu 
 Nm6. 1 Disse o SENHOR a Moisés: 2 Fala aos 
filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, seja 
homem seja mulher, fizer voto especial, o voto de 
nazireu, a fim de consagrar-se para o SENHOR, 

3 abster-se-á de vinho e de bebida forte; não 
beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida 
forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá 
uvas frescas nem secas. 4 Todos os dias do seu 
nazireado não comerá de coisa alguma que se faz 
da vinha, desde as sementes até às cascas.  



De Nazireu 

 5Todos os dias do seu voto de nazireado não 
passará navalha pela cabeça; até que se cumpram 
os dias para os quais se consagrou ao SENHOR, santo 
será, deixando crescer livremente a cabeleira. 
6 Todos os dias da sua consagração para o SENHOR, 
não se aproximará de um cadáver. 7 Por seu pai, ou 
por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por 
eles se não contaminará, quando morrerem; 
porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua 
cabeça. 



De Nazireu 
 Aplicação 

Quais os votos que você tem feito ao 
Senhor? 

Você tem cumprido com esses votos? 

Votou sobre ofertar, se envolver na obra, ler 
a bíblia, etc... 

 

 Ec 5.5 Melhor é que não votes 
do que votes e não cumpras. 
 



Da Angústia à Confiança 
1Sm1.12 a 18 



Da Angustia à Confiança 

Angustia, aflição, queixa, 
lamuria, ira, irritação, 

frustação, miséria, 
pobreza  

Encontre, ache, 
aprender. Favor, graça, 

aceitação diante de Deus 


