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AULA - EBD - 27/10/2019 
O governo divino em mãos humanas 
 
Tema: O nascimento de Samuel e a Igreja de Eli 
Texto base: 1 Samuel 1:19-28 

O que o texto diz 
 

1. Lembrando-se dela: 
a. Deus se esquece de algo? 
b. No AT “lembrar-se” não é apenas pensar em alguém, mas agir em favor da pessoa; 

2. Coabitar (heb: yada): 
a. Significa “conhecer ou saber por experiência”; 
b. O sentido aqui é de relacionamento sexual ou ter sua intimidade; 

3. Subiu com sua casa: 
a. A família toda deve seguir à Jesus, e o marido é o cabeça - ou governante - da sua casa e 

deve levar sua família para a igreja; 
b. É a mesma coisa que Paula diz ao carcereiro (Atos 16:29-31); 
c. A casa precisa ser bem governada (1 Timóteo 3:4-5,12); 

4. Sacrifício anual e cumprir seu voto: 
a. O termo hebraico (yowm) se refere a dias, portanto seria “sacrifício dos dias” a tradução 

literal deste texto, mas pode ser traduzido como dia, tempo, ano; 
b. Há algumas opções aqui: 

i. Umas das três festas anuais: dos pães ázimos (ou asmos - a festa da páscoa e a 
festa dos pães asmos constituem uma só festa), festa das semanas (ou da sega) ou 
festa dos tabernáculos (ou da colheita; ou das cabanas); 

ii. Voto pode se referir à oferta pacífica, pois alguém poderia oferecer uma oferta como 
voto (Lv 7:16); 

iii. Na sociedade patriarcal, em que o homem é o governante e a autoridade da casa 
funcionava da seguinte forma: 

1. A mulher podia fazer um voto estando na casa do pai, mas o pai podia 
cancelar. Ela podia fazer um voto e no meio do caminho casar-se, e o marido 
podia também anular. Ela podia fazer um voto e seguir sem nenhum 
anulamento se fosse viúva ou divorciada. E podia fazer se estivesse morando 
com seu marido, porém o marido podia ficar quieto para ela cumprir o voto 
como sinal de aprovação ou podia se pronunciar anulando seu voto (Nm 
30:1-16). 

a. O voto podia ser cancelado pelo marido no dia em que ele ouviu (Nm 
30:14); 

b. O marido iria avaliar se o voto dela iria trazer prejuízo para a sua 
mulher, para ele (o marido) ou para o relacionamento; 

c. O marido ao fazer o voto deveria cumprir sua palavra de homem até o 
fim (Nm 30:2); 

5. Quando o menino for desmamado: 
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a. Segundo o livro dos Macabeus (2 Macabeus 7:27) a criança é desmamada somente depois 
de três anos de idade; 

b. A sociedade da época não possuía água corrente e limpa como temos com facilidade hoje, 
então o tempo em que a criança recebia o leite da mãe era extenso; 

6. Trouxeram o menino a Eli: 
a. Eles cumpriram o voto até o final; 
b. Quantos ao receberem sua benção nunca mais voltam para Siló (descanso) e encontram 

tempos depois a tribulação; 
c. Elcana não foi contra o voto da esposa (1 Sm 1:11), e não considerou que Samuel servir à 

Deus para sempre era algo prejudicial, ainda que Samuel não pudesse fazer esta escolha 
por ele mesmo; 

d. Paulo também era prisioneiro por causa dos gentios (Efésios 3:1); 

Tópicos 
 

1. Ana orou por Samuel antes mesmo de nascer (1 Sm 1:11); 
a. Tem você pai ou mãe orado por seus filhos? 

2. Samuel passou sua vida na igreja, em Siló, no tabernáculo do Senhor, desde criança (1 Sm 2:11); 
a. Tem você pai ou mãe levado seu filho à igreja? 

3. Samuel nasceu numa família problemática onde o pai praticava a poligamia, havia rivalidade entre 
as mulheres, entre outros problemas. Porém isso não impediu os planos de Deus na vida de 
Samuel: 

a. A poligamia não foi estabelecida por Deus, mas foi tolerada pela dureza do coração do 
coração do povo, assim como o divórcio, mas nunca foi o plano de Deus (Dt 21:15-17 e Mt 
19:8); 

b. Em Deuteronômio está claro que a dureza do coração do homem fazia ele ter duas 
mulheres, mas amando uma e odiando a outra (isso obviamente não era de Deus); 

c. Todos que praticaram a poligamia tiveram problemas sérios: Abraão, Jacó, Gideão, Davi, 
Salomão, Elcana etc; 

4. Elcana era filho Jeroão, que era filho de Eliabe, todos descendentes dos levitas coatitas (família de 
Coate) (1 Cr 6:27-28); 

a. Embora em 1 Samuel 1:1 eles estão localizados em Efraim, não são descendentes de 
Efraim, mas como levitas estavam em uma das regiões concedidas aos levitas. 

b. Então em Crônicas temos a real linhagem de sangue de Elcana e Samuel; 
c. Ramataim-Zofim era uma aldeia ou cidade dentro de Ramá, provavelmente foi sua família 

(Zofim) que deu origem ao nome da aldeia ou cidade; 
d. Os comentários bíblicos sugerem que a expressão “houve um homem” em 1 Samuel 1:1 

denota uma posição de destaque para Elcana, sendo ele um homem importante na época; 
5. Eli também era da linhagem sacerdotal e a maioria dos historiadores associa seu pai sendo Itamar, 

um dos filhos de Arão (1 Sm 2:28): 
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6. Eli julgou Israel por 40 anos (1 Sm 4:18); 
7. Os conflitos familiares são resolvidos pedindo a Deus sabedoria (Tiago 1:5): 

a. O problema é que orar dá mais trabalho, é mais fácil discutir e permitir a confusão; 
8. Uma família que tem uma vida piedosa, participante na igreja, tem muito mais a receber de Deus e 

isso é mais proveitoso do que qualquer coisa que agrade ao corpo (1 Tm 4:8, 1 Tm 5:4); 
9. Penina fez de tudo para Ana parar seu propósito e perder o controle, mas Ana continuava, ano 

após ano (1 Sm 1:6-7): 
a. Hoje nossos louvores nos ensinam a ver nosso irmão de cima para baixo, e aqueles que 

não te ajudaram vão se ver com Deus; 
10. Ana orou de forma incomum para os judeus da época, que oravam em voz alta, e foi logo 

repreendida por Eli como impura no local sagrado (1 Sm 1:13): 
a. Por que Eli repreendeu Ana, mas não repreendeu seus filhos? (1 Sm 2:17, 1 Sm 

2:22-25;29); 
i. Podem obreiros e ministros repreender a igreja sem fazer o mesmo com sua casa? 

b. Por que alguns ministros, obreiros e membros honram mais aos filhos do que a Deus? 
Permitem que os filhos façam o que querem “dentro da casa de Deus” (1 Sm 2:29); A casa 
de Deus não é prostíbulo, discoteca, baile, shopping, lugar de andar de roupa curta (nem 
em outro local); 

c. Que igreja é essa de Eli? 
11. Ana recebeu a sua benção e continuou voltando para adorar a Deus onde ela foi abençoada (1 Sm 

2:19-21); 
12. Quando fizerdes um voto ao Senhor, não tarde em cumprí-lo (Ec 5:4); 
13. Se fizermos como Ana o Senhor nos exaltará a seu tempo (1 Pedro 5:5-7); 

Sumo sacerdote 
 

1. O sumo sacerdote era também chamado de sacerdote ungido, grande sacerdote ou o sacerdote 
(Lv 4:3); 
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2. O sumo sacerdote também pecava (Lv 4:3), portanto não existe na Bíblia a idéia de corda 
amarrada no sumo sacerdote: 

a. O fato de Arão ter feito o bezerro de ouro não o desqualificou como um sumo sacerdote; 
3. O que diferenciava um sacerdote do sumo sacerdote não era o termo, pois não havia na época 

esse termo técnico “sumo sacerdote”. As vestes e a posição já distinguiam um sacerdote do outro. 
4. O sumo sacerdote também era conhecido como “chefe” dos sacerdotes; 
5. Arão e seus filhos tinham responsabilidades iguais (Êxodo 27:21), porém Arão era o “chefe ou 

superintendente”; 
6. Arão também foi levantado como sacerdote, mas a diferença era sua veste (Êxodo 28:1-3, 29:44); 
7. O que diferenciava Arão como sumo sacerdote dos outros sacerdotes (seus filhos) era a cerimônia 

e as vestes (Lv 8); 
8. Quando o sacrifício era feito, a Glória de Deus se manifestava (Lv 9:6) como aprovação. Assim 

ocorreu também após o sacrifício de Jesus (Atos 1:1-10 e 2:1-12 e 2:29-36); 
9. Com relação a cerimônia o sumo sacerdote era o único que podia entrar no lugar santíssimo e 

mesmo assim no dia da expiação que acontecia uma vez ao ano. Porém nos outros dias atuava 
como um sacerdote comum; 

10. Na época do rei Josias existiam os sacerdotes de segunda ordem, que assumiam a função de 
sumo sacerdote na ausência destes (2 Reis 23:4, 25:18). Alguns estudos mostram que estes 
segundos sacerdotes eram os próximos na sucessão; 

11. O sumo sacerdote não podia rasgar as suas vestes, senão morreria (Lv 10:6). Então por que os 
sumo sacerdotes rasgaram na época de Jesus? Eles deveriam morrer naquela hora (Mc 14:63); 

12. Na época de Jesus existiam vários sumo sacerdotes (Mc 14:53, Mt 26:3, Lc 23:13, Jo 12:10); 
13. Segundo Flávio Josefo existiram 83 sumo sacerdotes entre Arão e Fanias; 
14. De Arão a Davi tinha: Arão, Eleazar, Finéias, Eli, Aitube, Aías e Aimeleque. Depois em Davi foi 

Zadoque e Salomão removeu Abiatar, deixando os descendentes de Zadoque assumirem o sumo 
sacerdócio. 

15. O sumo sacerdócio era a mais alta posição de governo e objeto de compra e intrigas; 
16. O mandato era vitalício e foi se perdendo gradualmente; 
17. Poderiam existir vários sumo sacerdotes ao mesmo tempo, mas somente um desempenhava o 

ofício (Lucas 3:2); 
18. No novo testamento temos 3 (Anás, Caifás e Ananias); 
19. Jesus foi o último e perfeito sumo sacerdote até hoje (Hb 7:28), pois esta função acabou na 

destruição de Jerusalém no ano 70 d.C.. 


