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Recapitular 



I. Situação = Jz 21.35  

II. Pais de Samuel = 1Sm1.1-2 

III. O Sacrifício = 1Sm1.3-8 

 Ordem 

 Tipo 

 Local 

 Sacerdote = 1Sm2.12-36 
 Suas Praticas 

 Exortação Paterna 

 Exortação Divina 

IV. O Voto = 1Sm1.9-11  

V. Da Angustia a Confiança = 1Sm1.12 a 18 
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VI. Chegada do Bebê = 1Sm1.19 a 28 

Convocação de Samuel 1Sm 3 

Silêncio de Deus  1Sm 3.1 

Voz de Deus  1Sm3.4-8 

Fala pois  1Sm 3.9-18 

Confirmação 1Sm 3.19-21   

Gratidão de Ana 1Sm2.1-11 

 Postura do Adorador 

Exalta a Deus 

Deus como Juiz 

Deus como Soberano 

Deus Age   
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A Arca do Senhor 

1Samuel 4 a 7 



O que era a Arca? 



Ex 25 .16 a 21 

 1,20 x 0,90 x 0,90 

 Revestida de ouro 

 Tabuas da Lei, vaso com maná e cajado de 

Arão 

 Ficava no Santo dos Santos  

 

O que era a Arca? 



Israel vai a Guerra 

1Samuel 4.1b a 11 



Israel vai a Guerra 

1ª Etapa – 1Sm 4. 1b a 3 
1Sm 4.3  Voltando o povo ao arraial, disseram os 
anciãos de Israel: Por que nos feriu o SENHOR, 
hoje, diante dos filisteus? Tragamos de Siló a 
arca da Aliança do SENHOR, para que venha no 
meio de nós e nos livre das mãos de nossos 
inimigos. 

 



Israel vai a Guerra 

2ª Etapa – 1Sm 4. 4 a 9 
1Sm 4.7 Os deuses vieram ao arraial. E diziam 
mais: Ai de nós! Que tal jamais sucedeu antes. 

8 Ai de nós! Quem nos livrará das mãos destes 
grandiosos deuses? São os deuses que feriram 
aos egípcios com toda sorte de pragas no 
deserto.  

 



Os Filisteus 
 - Instalaram-se na região de Gaza 

 - Viviam na Ásia Menor migraram 

 - Creta depois Egito – 1200 a 1050 a.C 

 - Possivelmente chegou em Canaã após os 
 Judeus. 

 - Livro de Josué não menciona 

Israel vai a Guerra 



Israel vai a Guerra 

3ª Etapa – 1Sm 4. 9 a 11 
1Sm 4.9 Sede fortes, ó filisteus! Portai-vos 
varonilmente, para que não venhais a ser 
escravos dos hebreus, como eles serviram a vós 
outros! Portai-vos varonilmente e pelejai!  

 



Israel vai a Guerra 

Fim da Batalha: 

Perde 30 mil homens Israel 

Sacerdotes mortos 

Arca do Senhor capturada 



Israel vai a Guerra 
Aplicação: 
Só um amuleto não garante a vitória. 

Qual é o amuleto que colocamos: 
Oração forte... 

Faço meu devocional 

Venho a Igreja 

Me penitencio 

Tenho uma série de regras que me... 

Sem confissão de pecado!?!?!?! 



Vai-se a Glória 

1Samuel 4.12 a 22 



1Sm 4.12 Então, correu um homem de 
Benjamim, saído das fileiras, e, no mesmo dia, 
chegou a Siló; trazia rasgadas as vestes e terra 
sobre a cabeça.  

 

Gn 37.29 a 34 
 

Jz 11.35 

Vai-se a Glória 



Relato do Mensageiro: 
1. Israel fugiu dos Filisteus 

2. Grande matança de israelitas 

3. Dois filhos mortos: Hofni e Finéias 

4. Arca tomada pelo Inimigo 

1Sm 4.18 Ao fazer ele menção da arca de Deus, 
caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e 
quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu... 

 

Vai-se a Glória 



  

Não Teológico = peso, fardo, propriedade, 

aparência, reputação, esplendor, 

magnificência. 

Teológico = glória, honra, poder, 

autoridade 

Vai-se a Glória 



Aplicando: 

Segurança da Salvação- Jo 14, 15,16. 

Selo do Espírito Santo Ef.1.13; 4.30 

Entristecer o Espírito Santo – Ef 4.30 

Vai-se a Glória 



 A Mão de Deus... 

1Samuel 5 



A Mão de Deus... 

Dagom ou Dagã 

1Sm 5.3 ..., eis que estava 
caído Dagom com o rosto 
em terra, diante da arca do 
SENHOR; ... 4 Levantando-se 
de madrugada no dia 
seguinte, pela manhã, eis 
que Dagom jazia caído de 
bruços diante da arca do 
SENHOR; a cabeça de Dagom 
e as duas mãos estavam 
cortadas sobre o limiar; dele 
ficara apenas o tronco.... 



O Rastro da Destruição: 

- Em Asdote v6 : Dagom humilhado, tumores povo... 

- Em Gate v8 e 9: Grande terror, tumores do pequeno 

ao maior... 

- Em Ecrom v10: Ficam atemorizados... 

 
1Sm 5. 12 Os homens que não morriam eram atingidos 
com os tumores; e o clamor da cidade subiu até ao 
céu. 
 

A Mão de Deus... 



Especulações: 

 Peste Bubônica, ratos... 

Disenteria... 

Disenteria tropical... 

 

A Mão de Deus... 



Aplicação 
Deus é soberano permiti a Arca com... 

Deus se mostra bem maior que 
qualquer divindade... 

Nossa luta não é conta a carne e 
sangue mas sim...Ef 6.12 

Incrédulo começa a clamar ao Senhor 
por livramento... 

 

A Mão de Deus... 



 A Volta da Glória 

1Samuel 6 



1Sm6.1 Sete meses esteve a arca 
do SENHOR na terra dos filisteus. 

2 Estes chamaram os sacerdotes e 
os adivinhadores e lhes disseram: 
Que faremos da arca do SENHOR? 
Fazei-nos saber como a 
devolveremos para o seu lugar. 

 

A Volta da Glória 



Conselho dos Adivinhos: 

1º Enviar a Arca com ofertas pela culpa v2 

2º O que enviar? Objetos de ouro v3 e 4 

3º Não endureça o coração v6 

4º Carroça nova v7 

5º Duas vacas, deram cria e sem julgo v7 

6º Coloque a Arca e a caixa com ofertas v8 

7º Ficam observando v9 

8º Coloque no caminho para Bete-Semes v9 

A Volta da Glória 



1Sm 6.9 Reparai: se subir pelo 
caminho rumo do seu território a 
Bete-Semes, foi ele que nos fez 
este grande mal; e, se não, 
saberemos que não foi a sua mão 
que nos feriu; foi casual o que 
nos sucedeu. 

A Volta da Glória 



1Sm 6.12 As vacas se encaminharam 
diretamente para Bete-Semes e, 
andando e berrando, seguiam 
sempre por esse mesmo caminho, 
sem se desviarem nem para a direita 
nem para a esquerda; os príncipes 
dos filisteus foram atrás delas, até 
ao território de Bete-Semes. 

A Volta da Glória 



A Volta da Glória 

Punição para quem não Obedece v19 a 21 

Havia uma ordem:  

Nm4.20  Porém os coatitas não entrarão, 
nem por um instante, para ver as coisas 
santas, para que não morram. 

 



A Volta da Glória 

Punição para quem não Obedece v19 a 21 

1Sm 6.20 Então, disseram os homens de 
Bete-Semes: Quem poderia estar perante o 
SENHOR, este Deus santo?... 

Excelente Pergunta????? 



 Conclusão 



Conclusão 

- Filisteu queria provar que era “acaso”. 

- Foram frustrados neste intento. 

- Deus foi e é Soberano – Lc 12.22 a 31. 

- Colocar Deus a prova causa males e morte. 

- Sem uma confissão genuína não há perdão. 

- Próximo capítulo Samuel apresenta a 
confissão como solução. 


