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AULA - EBD - 20/10/2019 
O governo divino em mãos humanas 
 
Tema: Os livros de Samuel 
Texto base: 1 Samuel 1:1-8 

O que o texto diz 
 

1. Efraim: 
a. Significa “ser próspero” ou “frutífero”; 
b. Um dos filhos de José que Jacó tomou para si (Gn 41:51-52, Gn 48:3-5); 
c. Uma região montanhosa (Js 17:15-16); 

2. Ramataim-Zofim: 
a. Significa lugar alto ou altura; 
b. Ramataim é outro nome para Ramá (1 Sm 2:11); 
c. Samuel nasceu e foi sepultado em Ramá (1 Sm 25:1); 
d. Ramá é o nome da cidade em hebraico, mas em grego é Arimatéia (Mc 15:43), e ficava a 

32 km a noroeste de Jerusalém; 
e. De Ramá para Siló são cerca de 25 a 30 km de distância; 

3. Siló: 
a. Significa descanso; 
b. Local onde ficava o tabernáculo que foi montado no deserto (Js 18:1, Jz 18:31); 
c. Às vezes se refere a Jesus como aquele que daria descanso (Gn 49:10); 

4. Elcana: 
a. Significa Deus possui ou Deus criou; 
b. Pai de Samuel; 
c. Homem que tinha duas mulheres; 

5. Ana 
a. Significa graça 

6. Penina 
a. Significa jóia 
b. O que você prefere graça ou jóia? 

Tópicos 
 

1. 1 Samuel e 2 Samuel foi escrito entre 1.100 a.C. e 970 a.C.: 
a. Sendo 1.100 a época do nascimento de Samuel; 
b. E entre 1.000 e 970 a época em que Davi começa a reinar; 
c. Sendo assim um total de 130 anos +/- entre os dois livros; 

2. Tempo em que os juízes julgavam: 
a. Sendo Samuel o último juíz; 
b. Usavam a lei de Moisés para estabelecer juízo; 

3. Moisés libertou, Josué conquistou parte de Canaã e os Juízes vieram para socorrer os Israelitas já 
que dentro da terra prometida acabaram sucumbindo à apostasia e idolatria (sinais e livramentos); 
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4. Em Juízes o povo teve um declínio religioso e um avivamento com a vinda de Samuel; 
5. Antes de Samuel o povo vivia uma anarquia (sistema político que nega qualquer tipo autoridade) 

fazendo o que achava certo (Jz 21:25); 
6. Com Samuel o povo passou para a monarquia teocrática (sistema político em que o rei e sua 

dinastia são escolhidos por Deus), elegendo reis para então governar o povo (1 Sm 10:1); 
7. O povo pede um rei fora de época e fora da direção (1 Sm 8); 
8. Deus já tinha dito a Moisés como seria o período dos juízes e dos reis (Dt 17:8-20): 

a. Não podia acumular cavalos (para não confiar na sua própria força); 
b. Não podia acumular riquezas (para não confiar na sua própria prosperidade); 
c. Não podia ter muitas esposas (para não se desviar de Deus); 
d. Deveria ter consigo uma cópia da lei; 

9. Os reis eram uma promessa feita a Abraão (Gn 17:6): 
a. A nação de Judá já tinha sido determinada como nação real (Gn 49:10); 

10. O rei era alguém ungido por Deus, era quase um sinônimo: 
a. AT: 1 Sm 2:10 (na oração de Ana); 
b. NT: Marcos 15:32, Lucas 23:2; 

11. O pior dos erros era a imoralidade e a idolatria (1 Sm 7:3); 
12. A casa de Eli estava destruída porque Eli honrava mais os filhos do que a Deus (1 Sm 2:27-30, 1 

Sm 2:34-35); 
13. Os filhos também estavam sem limites e não ouviam o sacerdote Eli (1 Sm 2:22-25); 

a. Consequência espirituais irreparáveis; 
b. Religiosidade aparente; 
c. Espiritualidade superficial; 
d. Sacerdócio descomprometido com Deus; 

14. Obedecer é melhor do que sacrificar (1 Sm 15:22-23): 
a. Samuel disse isso a Saul, o rei, pois o rei poupou o rei Amalequita que era para ter sido 

morto e depois quis oferecer sacrifícios com as ovelhas que eram para ter sido eliminadas 
também (1 Sm 15:1-11, 1 Sm 15:15-23); 

b. Oferta do pecado é como ofertar um dinheiro alcançado com o crime; 
15. Deus sempre estará em busca de alguém para representá-lo (Lucas 9:23): 

a. Este texto se refere a tomar parte nas aflições de Cristo, justamente o que não queremos 
(perseguição, ofensas e humilhações); 

16. O Senhor chamou Samuel num momento muito crítico (1 Sm 3:1-4): 
a. A palavra era rara; 
b. Não havia visões de Deus; 
c. O sacerdote Eli: 

i. Estava deitado (era noite):  
ii. Estava quase cego; 
iii. Não havia mais uma referência de liderança espiritual por este sacerdote; 

d. A lâmpada deveria ficar acesa de noite até ao amanhecer (provavelmente de 18h às 06h - 
pois o azeite deveria durar 12h). Pela manhã o sacerdote entra no lugar santo, em frente ao 
santíssimo, limpa a menorá removendo as cinzas e o antigo pavia e coloca um novo óleo, 
mas não acende, pois somente a tarde um sacerdote entrará para acender a menorá. Mas 
aqui a menorá estava apagando e não tinha ninguém para acendê-la (uma referência à 
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presença de Deus no meio do povo naqueles dias) (Êxodo 27:21, Êxodo 30:7-8, Levítico 
24:1-4); 

e. Certo judeu escreveu: A mitsvá (comando, mandamento ou boas ações) de acender a 
menorá era tão grande que D'us proclamou: "A luz da menorá é mais preciosa para Mim 
que a luz do sol ou da lua!"; 

f. Deus não ordenou que a menorá fosse acesa por sua causa, porque Ele não precisa de 
nossa luz (Salmos 119:105); 

g. Para demonstrar que D'us não necessita da luz dos seres humanos, as janelas do Templo 
Sagrado eram construídas de maneira bastante singular. Ao invés de serem largas por 
dentro e estreitas por fora (permitindo a entrada de luz), aquelas janelas eram construídas 
estreitas por dentro e largas em direção ao exterior. Demonstrando assim que, é do Templo 
Sagrado que partia luz em direção ao mundo. 

h. A mesma idéia também era simbolizada pelo fato de que a menorá não ficava no Santo dos 
Santos, o "aposento particular" de D'us. Em vez disso, D'us ordenou que fosse colocada na 
seção côdesh. Similarmente, a mesa ficava no côdesh, e não no Santo dos Santos, 
demonstrando que D'us não necessita da comida dos mortais. 

i. Atualmente, estamos impossibilitados de doar óleo para a menorá do Templo Sagrado. Em 
seu lugar, é uma mitsvá iluminar sinagogas e casas de estudo. 
 
 


