Visite o site na internet no endereço
http://www.capunga.org.br e divulge para seus
amigos. Além dos estudos compartilhados nos
cultos de oração você também encontrará informações preciosas. Roteiros evangelísticos.
Agenda da igreja. Informações sobre os ministérios e os estudos dos livros históricos. Deixe lá
seus comentários. Participe!
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Introdução

dos Reis, as Crônicas e os livros de Esdras e Neemias. Todos os livros dos
doze profetas menores também formavam apenas um único volume.

É pecado deixar de ir a igreja? É minha obrigação participar da Escola Bíblica Dominical?

Quando os judeus se reuniram para

Será mesmo que eu devo orar a Deus por

traduzir o texto do hebraico para o gre-

Já estão publicados no site o folheto das três
últimas aulas.

meus irmãos e por minhas aflições e alegrias?

go — um evento histórico conhecido

Por que será que crentes fiéis e convertidos a

como septuaginta e que também é o

Use o espaço abaixo para anotar os pedidos de
oração e ore por eles durante a semana.

muito tempo pecam e caem miseravelmente

nome desta tradução do texto sagrado

de seus ministérios?

— eles dividiram os livros da forma como conhecemos hoje, sem adicionar

Respostas para estas e muitas outras pergun-
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nenhum novo texto.

tas se encontram nas páginas dos livros de
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Samuel. Deus guardou estas escrituras para

A importância em saber este fato histó-

nossa orientação; para termos uma vida ge-

rico é ter a certeza de que Deus guar-

nuína de comunhão com Ele através da ma-

dou a Bíblia da forma como ela é para

nifestação de sua graça em Jesus Cristo.

nós até hoje porque Ele se importa conosco e quer ter um relacionamento

Antes de começarmos a estudar o livro que

pessoal com cada um de nós. Ele quer

leva o nome deste profeta/juiz de Israel e

que tenhamos comunhão pessoal com

achar as respostas para estas e outras per-

Ele e através dEle uns com os outros.

guntas nós vamos entender a organização
dos livros de Samuel, Reis e Crônicas.

No estudo de hoje nós vamos ver Deus
agindo neste sentido na época de

Originalmente os dois livros de Samuel for-

Samuel. Ele foi um grande homem de

mavam apenas um volume. Na realidade o

Deus, elemento principal na transição

texto hebraico do antigo testamento só tinha

da forma de governo e de unificação

vinte e quatro livros, ao invés dos 39 que nós

política e econômica das tribos de

temos hoje. Não se assuste! O conteúdo era

Israel.

exatamente o mesmo , apenas as divisões
eram diferentes.

Tudo isso começa com Ana, a graça de
Deus atuando entre os homens.

Tire suas dúvidas e faça seu comentário:

Na antiga divisão hebraica os livros de pri-

pr.armando@capunga.org.br

meiro e segundo Samuel formavam apenas
um único volume. Da mesma forma os livros

Bons estudos.

O Livro de Samuel
Parte 1

Fundo Histórico
O primeiro livro de Samuel começa ainda no
período dos juízes. Eli era o sacerdote que
exercia o juízo em Israel. As tribos não tinham
um governo central e lutavam contra seus
inimigos em conjunto
com as tribos vizinhas. A arca do
Senhor e o tabernáculo estavam em Siló.
Rute, nossa heroína
da semana passada,
não é mencionada e
provavelmente já
tinha falecido. O cenSaul como rei de
tro da atenção política de Israel, por C.F. Vos
Israel se move para a porção de terra no sul/
sudoeste de Manassés, o centro de Benjamim
e o norte de Judá.

Personagens
Neste primeiro estudo do primeiro livro de
Samuel, que vai até o capítulo quinze, nós
encontramos personagens fortes e marcantes.
A primeira família apresentada é de Eucana e
suas duas esposas Ana e Penina. Ana é o personagem forte desta família por não se entregar a seus problemas e procurar resolve-los
junto a Deus.

Eli e seus filhos Hofni e Finéias são o segundo grupo
de personagens. Eli foi um servo de Deus consciente e
consagrado, porém um pai de família relapso. Seus
filhos careciam de um braço mais forte em casa, mas
Eli se preocupava com as coisas do santuário. Eli teve
um neto chamado
Icabode que ele não conheceu que resume a forma
como sua família terminou de forma melancólica, apesar de estar sempre envolvida nos trabalhos do Senhor.
Samuel é o personagem que
dá nome ao livro. Sua instrumentalidade, integridade e
fidelidade a Deus durante
toda sua vida são as marcas
de um homem de Deus. O
hábito importante de buscar sempre a presença de Deus foi ensinado a Samuel pelo exemplo de sua
mãe e foi orientado por Eli.

Dagom, deus
dos filisteus.

Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele teve três filhos. Jônatas, Isvi e Malquisua. Jônatas foi guerreiro e esteve
ao lado de seu pai em várias batalhas e será um personagem importantíssimo na era de David.
Apesar da primeira guerra e vitória do rei Saul ter sido
contra os amonitas, seria contra a nação dos filisteus
que Israel mais travaria guerras.

Estrutura do Livro
É muito importante aprender que o livro começa não
por acaso com a história de Ana (1 Samuel 1:1-2:26).
Sua importância não esta apenas no fato de Ana ser a
mãe do primeiro grande personagem do livro, mas
pelo fato de que seu nome e sua história são a narrativa da manifestação da graça de Deus entre as pessoas. Entrelaçado com a história de Ana está a da família
de Eli e seus problemas (1 Samuel 2:12-17, 22-25, 27-

36, 4:12-22). No meio desta confusão familiar que
envolve a vida no tabernáculo acontece a chamada
de Samuel (1 Samuel 3:1-21) para o ministério. Logo a
seguir a decadência completa acontece com o evento
do roubo da Arca do Senhor e sua devolução (1 Samuel 4:1-11, 5:1-6:21). Um evento tão triste que causou a morte do profeta Eli.
Depois de vinte anos amargando o sofrimento da
derrota para os filisteus e sua presença entre as tribos,
finalmente Deus confirma Samuel como juiz/libertador
e traz a primeira vitória de seu governo (1 Samuel 7:117).
Após quarenta anos julgado o povo de Israel e uma
tentativa frustrada de estabelecer seus filhos como
seus sucessores, Samuel vê Israel pedindo um rei para
Deus (1 Samuel 8:1-22). Deus cria as situações para
ungir Saul como o primeiro Rei de Israel (1
Samuel 9:1-11-15).
O livro traz uma despedida solene de Samuel do governo de Israel (1 Samuel 12:1-25), mas deixa claro
que mesmo “aposentado”, Samuel continuava sendo
um profeta e um instrumento nas mãos de Deus. De
imediato ele chamou a atenção de Saul em seus desvios (1 Samuel 13:1-14:52) e decretou o fim prematuro
de seu reinado (1 Samuel 15:1-35). Semana que vem
nós veremos que ele foi usado por Deus ainda mais
uma vez para ungir o sucessor de Saul no trono de
Israel.

Mensagem Central
O tema principal do livro de Samuel é a instituição da
monarquia em Israel, desde a transição da época dos
juízes com Samuel, passando pela primeira tentativa
frustrada com Saul até a o estabelecimento do rei segundo o coração de Deus.
A mensagem principal do livro, porém, esta escrita no

capítulo dois, no verso dezessete. “O pecado desses jovens era muito grande à vista do SENHOR,
pois eles estavam tratando com desprezo a oferta
do SENHOR.” (destaque meu). Todos os acontecimentos e reprovações do livro giram em torno
desta atitude errada em relação as coisas de Deus.
Os filhos de Eli e os filhos de Samuel foram negligentes e desprezavam o Senhor Jeová em suas
vidas, demonstrando em suas ações. Saul foi reprovado por ter desprezado o mandamento de
Deus em eliminar todos os amalequitas em sua
totalidade e em estar mais preocupado com a
vitória do que com Deus no caso
da sua primeira guerra contra os
filisteus. Samuel ensina o caminho
certo quando reprova Saul e afirma
“Acaso tem o SENHOR tanto prazer
em holocaustos e em sacrifícios
quanto em que se obedeça à sua
palavra? A obediência é melhor do
que o sacrifício, e a submissão é
Saul deposto
melhor do que a gordura de carpor Samuel,
gravura por
neiros. Pois a rebeldia é como o
pecado da feitiçaria, e a arrogância Guy Rowe.
como o mal da idolatria” (1 Samuel
15:22-23).

Lições para a vida


Eu preciso estar sempre
que é
minha vida.



Cultivar uma vida de
dar bom testemunho de Deus.
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