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AULA - EBD - 24/11/2019 
O governo divino em mãos humanas 
 
Tema: Sucessores ou herdeiros e Um homem aceito pelo povo e rejeitado por Deus 
Texto base: 1 Samuel 8:4-7, 10:1-7 e 1 Samuel 15:17-28 

O que o texto diz 
 

1. O pedido de um rei (1 Sm 8:4-5): 
a. Filhos devem seguir o caminho do pai, porém nem todo filho é um sucessor e nem todo pai 

consegue formar um sucessor; 
b. Eli não deixou sucessores (1 Sm 2:12, 1 Sm 2:27-36); 
c. Samuel não deixou sucessores (1 Sm 8:1-6); 
d. Os filhos de Samuel foram juízes em Berseba (extremidade sul de Israel) e Samuel ainda 

em Ramá, pois não tinham condições de suceder o pai; 
e. A lei de Moisés permitia a instituição de reis (Dt 17:14-20); 
f. Porém Israel não precisaria de um rei, uma vez que tinham a Deus e suas leis (Dt 4:6-8, Lv 

20:26); 
g. O povo rejeitava estar sob liderança divina e debaixo do governo divino (1 Sm 8:5-8); 

i. Será que isso mudou hoje? A humanidade tem desejado estar debaixo do governo 
divino? O homem aceita as leis e regras que Deus estabeleceu? 

ii. Acredito que a massa humana está mais parecida com Juízes 17:6 e Romanos 1; 
 

2. Sucessores ou Herdeiros (Augusto Cury) 
a. Pais Inteligentes formam sucessores, não herdeiros; 
b. Todos somos herdeiros de alguma coisa por natureza; 
c. Herdeiros são torradores de herança, sucessores são gratos e honram os pais; 
d. Herdeiros querem que o mundo gravite na sua órbita, sucessores se tornam atores no 

teatro social (contribuem na sociedade em que vive); 
e. Herdeiros são imediatistas e sucessores pensam a longo e médio prazo; 
f. Herdeiros reclamam de tudo e de todos e sucessores se curvam em agradecimentos; 
g. Herdeiros vivem nas sombras dos seus pais e sucessores constroem o seu legado; 
h. Tempo quantitativo não forma o filho, pois a maioria dos pais não tem tempo para o filho; 
i. O que forma o filho é o tempo qualitativo, ou seja, o quanto o Pai influencia na vida do filho; 
j. Os pais devem falar dos seus fracassos para seus filhos, das suas lágrimas, das suas 

derrotas, das suas fraquezas, para que os filhos aprendam que não existe céu sem 
tempestade e caminhos sem acidentes, para que se tornem resilientes e para que escrevam 
seus capítulos nos momentos mais difíceis da sua história; 

i. Resiliente: flexível; capacidade de voltar à sua forma original, depois de ser alvo de 
deformação ou choque; elástico; 
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Tópicos 
 

1. O Espírito Santo desce sobre Saul: 
a. Saul é ungido (1 Sm 10:1) 
b. Saul passa a ser outro homem após ser cheio do Espírito Santo (1 Sm 10:6); 
c. Saul vai pro culto e faz a obra com perfeição (1 Sm 10:8); 
d. Saul começou bem o seu ministério (1 Sm 10:9-11); 
e. As promessas de Deus começam a se cumprir na vida de Saul (1 Sm 10:9); 
f. Saul acabou de profetizar e foi para o local alto (monte, montanha ou colina - heb: bamah) 

de adoração (1 Sm 10:13); 
g. Saul não dava crédito para a fofoca e para a crítica (1 Sm 10:27); 
h. Saul não suportava as coisas erradas em Israel (amonitas queriam destruir Israel) (1 Sm 

11:4-7); 
i. Saul acabava com as coisas erradas e não deixava o erro permanecer (1 Sm 11:11); 

 
2. O tempo mostra quem somos: 

a. Passaram cerca de dois anos após o início do ministério (1 Sm 13:1); 
b. Em Atos 13:21 Paulo diz que Saul reinou 40 anos; 
c. Saul se torna independente (1 Sm 13:8-9); 
d. Saul deveria ter seguido o que ele aprendeu lá traz (1 Sm 10:8); 
e. Por espaço de alguns minutos ou horas Saul perdeu tudo o que tinha (1 Sm 13:10); 
f. O tempo passa e a mente já não sente mais o pecado, pois Saul o saudou como se nada 

tivesse acontecido (1 Sm 13:10, 1 Tm 4:2); 
g. A pergunta de Samuel é devastadora: O que fizeste? (1 Sm 13:11); 

i. Termo hebráico: asah - fazer, fabricar, agir, executar, celebrar, oferecido etc; 
ii. Esta mesma pergunta aparece em Gn 3:13 para Eva e em Gn 4:10 para Caim; 
iii. Isso mostra a gravidade do que Saul fez, podendo ser comparada a Eva e Caim; 

h. Saul procura justificar-se por seu erro e por fazer agora tudo do seu próprio jeito e tempo, 
pois nem mesmo orar Saul orou (1 Sm 13:11-12); 

i. Aquilo que seria duradouro na vida de Saul lhe é tirado (1 Sm 13:13); 
j. Saul nos mostra que não somos insubstituíveis ou o último biscoito do pacote (1 Sm 13:14); 
k. Deus ainda procura alguém que possa obedecer a Ele fielmente (1 Sm 13:14, João 4:23); 

i. Somos um desses? 
l. Alguns homens acabam se tornando perturbadores da terra de tal forma que nem mesmo 

os filhos o veem mais como exemplo (1 Sm 14:29); 
m. Saul continua exercendo seu ministério, mesmo tendo sido rejeitado, porém fazendo coisas 

cada vez piores, como se Deus tivesse dado a Saul um período de oportunidade para 
arrepender-se [quanto maior o tempo, maior a condenação] (1 Sm 15:3, 1 Sm 15:7-9); 

n. Saul desobedeceu, prosperou ilegalmente, mentiu, se apropriou do que era errado e chegou 
diante do profeta como se nada estivesse acontecendo (1 Sm 15:11-28, 35); 

o. Deus acaba permitindo a morte de um e levantando outro para que o homem possa fazer o 
que Deus quer ou seu plano ser cumprido plenamente (1 Sm 16:1); 

p. Melhor é o fim do que o começo (Ec 7:8), ou seja, o começo pode ser difícil e cansativo, 
mas o final vai revelar nosso sucesso ou fracasso; 


