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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

SAMUEL (EM HEBRAICO ְׁ מּוֵאלש ) foi um líder importante na História do 

povo Judeu. A sua história é contada na bíblia, no chamado Livro de 1 

Samuel. 

Filho de Elcana com Ana, era da tribo de Levi (1Cr 6) e morava na região 

de Efraim. Foi o último dos juízes de Israel, e o primeiro 

dos profetas registados na história do seu povo. Terá ungido os seus dois 

primeiros reis, Saul e David. Poderá ter vivido algures por volta de 1095 a.C.. 

Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Homem de profunda 

piedade e discernimento espiritual, dedicava-se totalmente à realização dos 

propósitos de Deus para o bem de Israel. Liderou Israel como sacerdote e 

como chefe militar e político, foi um exemplo de fidelidade e obediência a 

Deus. 
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É o personagem mais importante entre Moisés e Davi. Ele foi o João Batista 

de seu tempo. Toda a sua carreira, desde o nascimento até a morte, nos eleva 

acima dos baixos níveis típicos desse período. A estéril Ana, com o anseio de 

uma hebreia por um filho, pede-o a Deus e depois o devolve a Deus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENÁRIO POLÍTICO DA ÉPOCA 

 

 

 

 

 

 

ASSIM, SAMUEL FOI CRIADO no tabernáculo em Siló. O sumo sacerdote, 

Eli, também era o "juiz" daqueles dias. Ele foi o primeiro a concentrar as duas 

ocupações numa só pessoa.  

O idoso Eli, embora pessoalmente fosse puro, permitiu que os gravíssimos 

pecados de seus filhos passassem em branco, sem repreensão. Através do 

menino Samuel, Deus revelou a sentença contra a casa de Eli. Esta ocorreu 

durante a famosa batalha de Afeque, quando os filisteus mataram os filhos 

de Eli e capturaram a arca. Eli caiu morto ao receber a notícia.  

 

OS ANOS DE TREVAS QUE SE SEGUIRAM foram amenizados com a 

esperança crescente em Samuel, chamado para ser um profeta de Deus. A 

obra de Samuel pode ser assim resumida: 

1) Ele suscitou uma grande reforma nacional, renovando a aliança e trazendo 

o povo de volta à adoração ao Senhor Deus. 



2) Atacado pelos filisteus, ele teve tamanha vitória em Ebenézer que eles 

jamais investiram novamente contra Israel durante o seu mandato de juiz. 

3) Organizou as escolas dos profetas. 

4) "Julgou" Israel durante toda a vida. 

5) Preparou o caminho para a monarquia e a introduziu, ungindo Saul e, após 

ser ele rejeitado, Davi. Samuel, portanto, pertence ao período de transição 

dos juízes para a monarquia. Ele é o último e o maior de todos os juízes e o 

primeiro da grandiosa linhagem de profetas hebreus posteriores a Moisés. 

6) Samuel deve ser um instrutor do povo de Deus, dentro da Palavra de Deus. Ele 

ensina os preceitos da aliança em Cristo, e anuncia à igreja a maneira correta 

de proceder. Sua palavra não vem apenas em nível individual, mas também 

em nível coletivo. Ele mostra os pecados de pessoas, mas também das 

instituições. O pecado tem uma dimensão social.  

Ele se incrusta nas instituições sociais que criamos, porque estas instituições 

refletem nossa natureza. Assim, instituições políticas, religiosas, sociais e 

denominacionais sofrem os efeitos do pecado. O profeta deve denunciar o 

pecado individual e estrutural e mostrar o caminho correto, que é o 

arrependimento, a mudança radical das atitudes. O profeta não aceita o 

pecado nos indivíduos nem nas estruturas, principalmente nas estruturas a 

serviço de Deus. Os profetas bíblicos denunciaram os pecados de Síria, 

Assíria, Egito, Edom, Babilônia, mas também os de Israel e Judá. O profeta 

contemporâneo precisa fazer a Bíblia brilhar e cortar como uma espada 

afiada.  

Ela deve ser mais que o livro do qual se lê um salmo, na hora da reunião de 

culto, eclesiástica, administrativa, etc. Ela deve reger nossa vida em todas as 

áreas. Esta relação do profeta com a Palavra de Deus deve nos levar a uma 

reflexão.  

Neopentecostais usam muito o termo "a Palavra". Se prestarem atenção, não 

se referem à Bíblia, mas a um conjunto que inclui a palavra deles. Palavra 

alguma de pessoa alguma pode ombrear-se à Palavra de Deus. Se alguém 

almeja ser profeta, e se a igreja se entender como comunidade profética, 

precisa saber disto: a Palavra de Deus, a Bíblia, deve ser o Norte na vida dos 

cristãos, e não as tradições humanas, dogmas, ou ditames eclesiásticos. 



 

C.H. SPURGEON, DISSE: NOS DIAS DE ELI, a palavra do Senhor era 

preciosa, e não havia visão aberta. Foi ótimo que quando a palavra veio, um 

indivíduo escolhido tinha o ouvido bom para recebê-la, e o coração 

obediente para executá-la. Eli não educou seus filhos para serem os servos 

dispostos e os ouvintes atentos à palavra do Senhor. Nisso lhe faltava à 

desculpa de ser incapaz, porque treinou a criança Samuel com bom êxito em 

ser reverentemente atento à vontade divina.  

Ah, que aqueles que são diligentes com as almas de outros olhassem bem as 

suas próprias famílias. Mas ai do pobre Eli, como muitos em nossos dias, fez-

te guarda dos vinhedos, mas tua própria vinha tu não guardaste. Sempre que 

olhava a criança graciosa, Samuel, deve ter sentido a dor de coração.  

Quando se lembrava de seus próprios filhos negligenciados e não punidos, e 

como se tornaram vis aos olhos de toda Israel, Samuel era o testemunho vivo 

do que a graça pode operar quando as crianças são educadas no temor do 

Senhor; e Hofni e Fineias eram tristes exemplos do que a tolerância 

demasiada dos pais pode causar nos filhos dos melhores dos homens.  

Oh, meu Deus! Eli, se você tivesse sido tão cuidadoso com seus próprios 

filhos como com o filho de Ana, não teriam sido homens de Belial como 

foram, nem Israel teria detestado as ofertas do Senhor por causa da 

fornicação que aqueles réprobos sacerdotes cometiam bem na porta do 

tabernáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUEM ERAM OS JUÍZES? 

 

 

 

 

 

 

JUÍZES (EM HEBRAICO: ְׁ ִטיםש פ  , TRANSL. SHOFTIM) é um livro 

dos Neviim judaico e do Velho Testamento cristão, que segue o Livro de 

Josué e antecede o Livro de Rute que trata da história dos israelitas entre a 

conquista da terra de Canaã no final da vida de Josué até o estabelecimento 

do primeiro reinado. 

Escrito originalmente em hebraico, sua autoria é até hoje incerta: alguns 

afirmam que poderia ter sido o profeta Samuel, durante o reinado de Saul, 

em torno de 1050 a.C.; outros defendem a tese de que o livro teria sido 

elaborado durante o exílio na Babilônia, depois de 586 a.C., por pessoas 

anônimas a partir de mitos e tradições orais (mitologia judaica).  
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JUÍZES RETRATA UM PERÍODO ENTRE 1200 e 1020 AC, descrevendo a 

continuação da conquista da Terra Prometida e a vida das tribos até o início 

da monarquia, era um tempo de democracia tribal (Jz 17,6; Jz 21,25) e cheio 

de dificuldades. As tribos eram governadas por chefes que tinham um cargo 

vitalício (juízes menores); nos momentos de grande dificuldade surgiam 

chefes carismáticos (juízes maiores), que uniam e lideravam as tribos na luta 

contra os inimigos.  

Os israelitas, que se encontravam na terra prometida, desviavam-se dos 

mandamentos divinos praticando a idolatria e por isso eram derrotados 

pelas nações vizinhas ou próximas que passavam a oprimir o povo. Então 

arrependiam-se e pediam a ajuda de Deus. Surgiam assim líderes, enviados 

por Ele, para resgatarem o povo de Israel dos inimigos e restabelecerem a 

obediência à lei mosaica. 

Os Juízes eram então suscitados por Deus para libertar o seu povo eleito da 

opressão dos inimigos, devolver-lhe a paz e a posse de suas terras. Estes 

líderes agiam em nome Justiça divina e, movidos por profundo senso de 

fidelidade a Deus. 

 

ELES TINHAM PODER DE REIS, mas eram escolhidos por Deus. Também 

tinham dons de profecia, dirigindo o povo segundo a vontade do Altíssimo. 

O primeiro juiz foi Otniel (Otoniel em algumas traduções), o qual libertou 

os israelitas do rei Cusã-Risataim. 

Após a morte de Otniel, os israelitas novamente afastaram-se dos 

mandamentos de Deus e foram dominados pelos moabitas. Novamente é 

levantado um novo juiz, Eúde que livra o povo de seus opressores. 

Assim, seguem novos períodos sob a liderança dos juízes em que, 

repetidamente, os israelitas voltam a adorar deuses pagãos, são dominados 

por outros povos, arrependem-se e são mais uma vez libertos. 

O penúltimo juiz da história do livro de juízes foi Sansão, o qual possuía uma 

força excepcional e teria liderado o povo contra os filisteus, mas foi traído 

por Dalila ao lhe revelar que o perderia sua força se cortassem seus cabelos. 
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Após Sansão houve também como Juiz o profeta Samuel (1Sm 1-7), fechando 

assim o ciclo dos juízes sobre Israel. Entre alguns juízes durante essa época 

que mais se destacam no livro estão Débora, Gideão, Jefté e Sansão. 

Porém, os judeus se cansaram deles e pediram a Samuel, último Juiz, que lhes 

desse reis como os tinham os países vizinhos. Embora o pedido o tivesse 

desagradado enormemente a ele e a Deus, concedeu-lhes o solicitado, 

fazendo-lhes, contudo profeticamente saber tudo o que haveriam de sofrer 

por causa desse pedido. 

 

O LIVRO TERMINA RELATANDO a decadência moral dos israelitas, assim 

concluindo no verso 6 do capítulo 17: "Naqueles dias, não havia rei em Israel; 

cada qual fazia o que achava mais reto." 

Há uma complicada descrição acerca da guerra civil entre dois grupos 

de israelitas: os gileaditas e os eframitas. Neste episódio da história, os 

gileaditas tomaram o Rio Jordão, obrigando cada um que quisesse passar a 

dizer a senha aos guardas: shibboleth. Por alguma razão inexplicada, os 

efraimitas não conseguiam pronunciar o "sh" de shibboleth, então diziam 

"sibboleth" em seu lugar. Quando um efraimita falhava no teste oral, os 

gileaditas deviam capturá-lo.  

A teoria dos céticos e liberalistas teológicos sobre a fonte básica para a 

redação do livro de Juízes é seguinte: teria sido um conjunto de histórias 

debilmente conectadas a respeito de heróis tribais que salvavam seu povo 

em batalha. Essa versão original do "livro dos salvadores", feita por meio de 

histórias de Ehud, Jael e partes de Gideão, já havia sido alargada e 

transformada em um livro sobre as "guerras de Yahweh" antes de receber sua 

forma final na revisão deuteronomística. 

 

NO SÉCULO XX, A PRIMEIRA PARTE DO PRÓLOGO (capítulos 1:1-2:5) 

e as duas partes do epílogo (17-21) eram normalmente vistas como coleções 

de fragmentos adicionados ao texto principal, e a segunda parte do prólogo 

como uma introdução composta expressamente para o livro; essa 

perspectiva foi desafiada nas últimas décadas do século XX, e há uma 

crescente tendência a se interpretar Juízes como a obra de apenas um autor 
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trabalhando por meio de seleções cuidadosas para introduzir e concluir seus 

temas.  

Uma afirmação repetida através do livro ("Nos dias em que não havia rei em 

Israel, cada homem fazia o que lhe parecia correto.") indica um autor 

monarquista. O epílogo, no qual o reino de Judá assume o papel de liderança 

duas vezes, indica uma tendência pró Judá por parte do autor. 

Por outro lado, considerando-se a possível autoria de Samuel, este teria 

usado como fonte livros antigos de autoria desconhecida que relatavam este 

período da história de Israel, e compilado os episódios de forma metódica e 

cronológica. Dessa maneira, o livro já estaria completamente escrito durante 

o reinado de Davi. 

 

CRONOLOGICAMENTE PODEM-SE MENCIONAR os seguintes líderes 

que teriam julgado Israel, com suas respectivas tribos de origem e referências 

bíblicas: 

 Moisés (Levi) Ex 2:1-2 

 Josué (Efraim) - Js 1:1-9 

 Otniel (Judá) - Jz 1:11-15; Jz 3:7-11 

 Eúde (Benjamim) - Jz 3:12-30; Jz 4:1 

 Sangar (desconhecido a origem) - Jz 3:31; Jz 5:6 

 Débora (Efraim) - Jz 4:1; Jz 5:31 

 Gideão (Manassés) - Jz 6:1-8; Jz 6:32 

 Tola (Issacar) - Jz 10:1-2 

 Jair (Manassés) - Jz 10:3-5 

 Jefté (Manassés) - Jz 10:6-12; Jz 7 

 Ibsã (Judá ou Zebulom) - Jz 12:8-9 

 Elom (Zebulom) - Jz 12:11-12 
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 Abdon (Efraim) - Jz 12:13-15 

 Sansão (Dã) - Jz 13-16 

 Eli - I Samuel 4:18 

 Samuel (Efraim) - I Samuel 1-25 
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SOBRE OS LIVROS 

 

 

 

 

 

OS LIVROS DE I E II SAMUEL FORAM DIVIDIDOS pelos gregos e pelos 

latinos - não pelos hebreus, recebe o nome do profeta, cujas gestas 

constituem os seus primeiros capítulos, e cuja ação o dominam inteiramente. 

A matéria tratada divide-se marcadamente em três partes, segundo as três 

personagens que governam sucessivamente o povo de Israel: Samuel, Saul e 

Davi. 

 

1a parte. Samuel, o último Juiz: 

1) Nascimento de Samuel (1:1-2,10); sua juventude a serviço do templo; 

reprovação do sacerdote Eli e de seus filhos (2:11-3,21). 

2) Primeira guerra filisteia; derrota, captura da arca, morte de Eli e de seus 

filhos (4). Retorno da arca santa (5-7). 



3) Judicatura de Samuel: reforma religiosa, segunda guerra filisteia, vitória; 

governo de Samuel (7:3-17). 

4) Mau governo dos filhos de Samuel. O povo pede um rei (8) Saul é ungido 

e proclamado rei (9-10). Vitória sobre os amonitas (11). Samuel abdica e 

despede-se do povo (12). 

 

2a parte. Saul, primeiro rei: 

1) Terceira guerra filisteia; desobediência de Saul; audácias de seu filho 

Jônatas; vitórias. Sumário do reinado de Saul (13-14). 

2) Vitória sobre os amalequitas; e outra desobediência de Saul, que é por isso 

reprovado (15). 

3) Samuel unge secretamente rei a Davi, que é chamado à corte de Saul, 

assaltado por mania furiosa (16). 

4) Quarta guerra filisteia. Davi vai ao acampamento e mata o gigante Golias 

(17:1-54). Amizade de Jônatas com Davi e inveja de Saul para com o mesmo 

(17:55-18:9). 

5) Saul procura matar Davi, o qual foge da corte (18,10-19,17); vai ter com 

Samuel, renova com Jônatas o pacto de amizade (19:18-21:1). 

6) Davi anda errante por vários lugares (21:2-22:5) Saul mata os sacerdotes 

fautores de Davi (22:6-23). Davi em Ceila (23:1-13); em Zif salva-se de grave 

perigo (23:14-28) em Engadi poupa a vida a Saul (24) ofendido por Nabal, é 

aplacado por Abigail, que de pois desposa (25) novamente, poupa a vida a 

Saul (26) vive entre os filisteus (27). 

7) Quinta guerra filisteia. Saul consulta a nigromante de Endor (28). Davi, 

afastado pelos filisteus (29), vence os amalequitas (30). Saul morre no campo 

de batalha (31) e Davi pranteia a sua perda (2Sam 1). 

 

3a parte. Davi, fundador da dinastia (2Sam 2-24): 



1) Rei de Judá em Hebron (2:1-7); guerra civil entre os dois partidos, 

progressos de Davi (2:8-3:5) assassínio de Abner (3:6-39) e de Isboset (4). 

2) Rei de todos os Israelitas em Jerusalém (5:1-16) vitória sobre os filisteus 

(5:17-25) transladação da arca para Sião (6) promessa messiânica (7) 

conquistas no exterior (8) favores ao filho de Jônatas (9). 

3) Desordens domésticas. Guerra amonita (10); duplo pecado de Davi (11); 

arrependimento de Davi (12); incesto de Amnon (13:1-22); vingança de 

Absalão (13:23-36); seu exílio e repatriação (13:37-14:33). 

4) Revolta de Absalão (15:1-12) fuga de Davi (15:13-16:14) e entrada de 

Absalão em Jerusalém (16:15-17:23); guerra civil (17:24-18:8); morte de 

Absalão e luto de Davi (18:9-19:8). Davi retorna à capital (19:9-43) a rebelião 

de Seba é dominado (20:1-22) governo (20:23-26). 

5) Diversos episódios. Cessa a fome, dando satisfação aos gabaonitas (21:1-

14). Heroísmo de alguns homens contra os filisteus (21:15-22). Cântico 

triunfal de Davi (22). - Últimas palavras de Davi (23:1-7). Os heróis campeões 

(23, 8-39). Recenseamento do reino; a peste; ereção de um altar sobre o Sião 

(24). 

 

TODOS ESSES ACONTECIMENTOS encheram o período de cerca de um 

século e meio, aproximadamente os anos 1120-970 a.C., um lapso de história 

israelita isento de toda interferência quer do Egito, quer da Assíria e da 

Babilônia. 

Ao escrever o livro, o autor tem por finalidade mostrar-nos as vias 

providenciais pelas quais foi estabelecida no povo de Deus a monarquia e a 

dinastia davídica, de cuja cepa devia nascer o Messias, cujas glórias ter-lhe-

ia perpetuado. Em Samuel apresenta-nos o modelo do ministro fiel de Deus, 

em Davi o tipo de magnanimidade aliada a uma sincera piedade. 

 

OS NOMES DESSES DOIS LIVROS PODERIAM estar ligados à tradição 

judaica segundo a qual foram redigidos por Samuel, Natã e Gad, como já 1 Cr 

29.29 manifestamente o supõe. No Cânon, os dois livros constituíam, 

originalmente, uma unidade que só se desfez nos manuscritos e nas 



impressões hebraicas executadas a partir de 1448. A versão da LXX 

(Septuaginta) reuniu os livros de Samuel e Reis num só livro chamado 

Reinos e o subdividiu em quatro livros numerados seguidamente, dos quais 

os dois primeiros correspondem a 1 e 2 Sm e os últimos, a 1 e 2 Reis. 1 e 2 Sm 

são fruto da unificação de várias tradições. 

Os livros, como os temos, já são um processo elaborado, ou seja, alguém 

juntou as tradições e deu forma redacional para que, lido, pudesse apresentar 

uma certa coerência de conteúdo. Seu conteúdo engloba as tradições de 

Samuel, Saul e Davi.  

Todo o contexto dos livros está voltado para as batalhas, primeiro de Samuel, 

depois de Saul e Davi, contra os filisteus e as dificuldades inerentes a isso. 

Nesses livros vamos encontrar a gênese da função do profeta em Israel, 

exemplificada nas figuras de Samuel, Natã, Gad e outros não identificados, 

mas que exerceram seu ministério. 

 

A MONARQUIA ISRAELITA ABRANGEU QUATRO SÉCULOS. Os três 

primeiros reis exerceram seu governo sob uma nação unida. Essa monarquia 

unida durou pouca coisa mais do que um século, iniciando-se por volta de 

1020 a.C. Sua origem está centrada no fato de que os filisteus estavam se 

tornando uma ameaça militar muito forte, fazendo com que os israelitas 

desejassem ter as mesmas condições para enfrentá-los.  

Para atingir esse fim, Israel precisava deixar de ser tribal. Antes da 

Monarquia, não havia Estado. As decisões eram isoladas, ocorrendo nas 

tribos, clãs, cidades-estado e outras subdivisões que mostram bem a 

diversidade de relações do Israel pré-monárquico. As tribos se uniam, na 

eventualidade de acordos ou ataques inimigos.  

Os estudiosos falam de uma Confederação de Tribos (Anfictionia), que se 

reunia para deliberar atividades conjuntas, possuindo uma liderança 

flutuante. Outros trabalham a hipótese de não haver tal confederação, mas 

uma união de duas ou mais tribos ou cidades-estado, para fazer frente a 

algum perigo comum. O certo é que não havia estado constituído. As funções 

de natureza religiosa e ritual eram executadas, via regra, pelos pais de família 

ou chefes de clãs, em santuários locais. 



 

ACREDITA-SE QUE SAUL NÃO TENHA SIDO UM REI, na verdadeira 

acepção do termo, por, entre outras coisas, não possuir uma sede para seu 

governo; não conseguir montar um exército regular; não ter exercido funções 

administrativas nem construído nada. Sua passagem por Israel é puramente 

militar e seu reinado é marcado por um estado constante de guerra! Podemos 

dizer que seu "reinado" não passaria de uma "pré-monarquia".  

Nos textos mais antigos, Saul não é chamado de rei, malkah, mas de noged 

príncipe ou comandante. Exerceu sua liderança por todo o tempo da 

beligerância com os filisteus, o que equivale a toda a sua vida. Morreu 

guerreando, sem condições para outorgar sua liderança ao descendente.  

Existem algumas particularidades quanto ao reinado de Saul. Não se pode 

deixar de mencionar sua capacidade militar, bem como sua dificuldade de 

manter-se fiel aos princípios estabelecidos por Samuel.  

Percebe-se uma constante tensão entre as instituições da monarquia, do 

sacerdócio e do profetismo. O capítulo 28 nos testemunha a sua 

incapacidade de aceitar que seu tempo havia terminado. Seu relacionamento 

com Davi também é tumultuado, havendo momentos de grande tensão entre 

eles. Os relatos nos falam de situações difíceis, de origem espiritual e da 

presença de Davi, como que para aliviá-lo de seu sofrimento.  

Um final melancólico para um herói de guerra! Seu mérito? Preparar as tribos 

para a liderança de Davi e a instalação do Estado de Israel. 

 

A MONARQUIA COMEÇA, EFETIVAMENTE, COM DAVI. O 

estabelecimento do Estado, com todas as suas características terão seu auge 

no período de Salomão, mas Davi é o rei por excelência.  

Ele é chamado de "malkah"! Sua subida ao trono não se deu pacificamente. 

Os textos nos informam que houve luta entre os adeptos de Saul e de Davi, 

para se saber quem seria o seu sucessor. Davi, depois de ter sido aclamado 

rei sobre todo o Israel, assume para si a guerra com os filisteus e os derrota. 

A partir daí, começa uma nova fase para Israel.  



O reinado de Davi institui, de uma vez por todas, o Estado. Conquistando 

Jerusalém, uma cidade que não pertencia a nenhuma tribo, inaugura um 

governo independente e de estrutura. A capital necessita de funcionários que 

desempenhem os papéis vários de um Estado. Há um esforço que se coroa de 

êxito na centralização da fé em Javé, na cidade de Jerusalém, quando do 

transporte da Arca da Aliança.  

As guerras não se resumem aos filisteus somente. Também os amonitas, 

moabitas e edomitas são alvo da espada de Davi, estabelecendo a hegemonia 

de Israel até o rio Eufrates.  

É importante ressaltar que tais êxitos políticos militares se dão, por falta da 

presença das grandes potências, que neste período estão enfraquecidas e, 

portanto, possibilitam o surgimento e fortalecimento de reinos menores. 

Como as necessidades do Estado davídico eram relativamente baixas, os 

tributos também o foram, pois suas construções se afiguram modestas. No 

entanto, a provisão de fundos e material para as edificações posteriores, 

foram abundantes.  

O narrador (Obra Historiográfica do Deuteronomista), no entanto, não 

deixa de mencionar as desventuras de Davi, tais como o adultério com Bete-

Seba e o consequente assassínio de Urias, seu marido; as dificuldades com 

Absalão e a guerra sucessória; e as insubordinações de Joabe, seu general e 

cúmplice. Por fim, legaram ao seu filho Salomão um Estado com francas 

possibilidades de expansão, o que será plenamente realizado. 

 

O PRIMEIRO LIVRO DE SAMUEL NARRA acontecimentos que se situam 

entre 1040 e 1010 a.C. Temos aí uma análise crítica do aparecimento da 

realeza em Israel, análise que pode nos ajudar a avaliar nossos sistemas e 

homens políticos, bem como qualquer outra autoridade. 

Há duas versões do surgimento da autoridade política central em Israel: a 

primeira é contrária e hostil à monarquia (1Sm 8;10, 17-27), representando a 

visão mais democrática das tribos do Norte, que viviam em terras 

produtivas. A Segunda versão é favorável à monarquia (1Sm 9, 1-10, 16; 11) e 

representa a visão da tribo de Judá, que vivia em terras menos produtivas.  



Unindo as duas versões, vemos que a autoridade é, ao mesmo tempo, um mal 

necessário (ela pode se absolutizar, explorar e oprimir o povo) e um Dom de 

Deus (uma instituição mediadora, que deve representar, isto é, tornar 

presente o próprio Deus, único rei que salva e governa o seu povo). 

1 Sm oferece, portanto, uma teologia crítica da autoridade política. Mostra 

que Deus é o único rei sobre o seu povo. Para ser legítimo, o rei humano (e 

seus equivalentes) devem ser representantes de Deus, isto é, servir a Deus 

através do serviço ao povo.  

E isso compreende duas coisas: primeiro, reunir e liderar o povo, ajudando-

o a proteger-se e a libertar-se dos seus inimigos (1Sm 9,16); segundo, 

organizar o povo e promover a vida social conforme a justiça e o direito (Sl 

72; Dt 17, 14-20; Pr 16,12). Conforme 1Sm, portanto, qualquer autoridade que 

não obedece a Deus e não serve ao povo é ilegítima e má, pois ocupa o lugar 

de Deus para explorar e oprimir o povo. 

O segundo livro de Samuel continua a narração de 1Sm, abarcando o período 

que vai de 1010 a 971 a.C. O livro está centrado na figura de Davi, cuja história 

começa já em 1Sm 16, e nas lutas dos pretendentes para suceder-lhe no trono 

de Jerusalém. Podemos dizer que 2Sm continua a avaliação do sentido e da 

função da autoridade política.  

 

DAVI É APRESENTADO COMO REI IDEAL, que obedece a Deus e serve o 

povo. Graças à sua habilidade política, ele consegue aos poucos captar a 

simpatia das tribos, sendo primeiro aclamado rei de Judá, sua tribo, e depois 

rei também das tribos do Norte. Após ter conseguido reunir todo o povo, 

Davi conquista Jerusalém e a torna ao mesmo tempo o centro do poder 

político e da religião de Israel.  

O ponto mais alto da sua história é a profecia de Natã (2Sm 7), onde o profeta 

anuncia que o trono de Jerusalém sempre será ocupado por um Messias (= 

rei ungido) da família de Davi. É a criação da ideologia messiânica: o povo 

será sempre governado por um Messias, descendente de Davi. Logo depois 

começa a competição pelo poder e pela sucessão e, finalmente, o trono é 

ocupado por Salomão, filho mais novo de Davi (2Sm 9 - 1Rs 2). 



Davi passou para a história como o modelo de autoridade política justa. Por 

isso, mesmo com o fim da realeza, os judeus permaneceram confiantes no 

ideal messiânico e ficaram à espera do Messias que iria reunir o povo, 

defendê-lo dos inimigos e organizá-lo numa sociedade justa e fraterna. 

Dizendo que Jesus é o Messias esperado (daí o nome grego Cristo = Messias). 

Ele veio para reunir todos os homens e levá-los à vida plena, na justiça e 

fraternidade do reino de Deus. 

 

O LIVRO DE DEUTERONÔMIO desempenha um papel especifico no Livro 

de Samuel: Israel um dia terá Rei (Dt 17:14-20); Um dia a nação de Israel teria 

descanso dos inimigos (12:12); Um dia Israel teria de colher as benções ou 

maldições do Pacto de Deus (Dt 28); Deus exige obediência de todos e 

adoração exclusiva a Ele (1 Sm 7:3-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DADOS GERAIS SOBRE SAMUEL 

 

 

 

 

A HISTÓRIA DE SAMUEL É FASCINANTE. Seguindo a orientação e 

autorização de Deus, ele esteve à frente para realizar a transição da teocracia 

para a monarquia em Israel, pondo fim ao período dos juízes. As seguintes 

passagens atestam o ministério de Samuel como profeta e juiz 

respectivamente: 

“E todo o Israel, desde Dã até Berseba, conheceu que Samuel estava 

confirmado como profeta do Senhor.” I Samuel 3:20 

“Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. De ano em ano rodeava por 

Betel, Gilgal e Mizpá, julgando a Israel em todos esses lugares. Depois 

voltava para Ramá, onde estava a sua casa, e ali julgava a Israel; e edificou ali 

um altar ao Senhor.” I Samuel 7:15-17. 

Samuel pertencia a tribo de Levi da genealogia de Coate (I Crônicas 6:16-30, 

33-38), assim como Arão (I Crônicas 6:1-3). Samuel, contudo pertencia à 

família de Izar (I Crônicas 33-38), enquanto que Arão pertencia à família de 



Anrão (I Crônicas 6:2 e 3). Cabe aqui esclarecer que, mesmo que Samuel 

fosse da raiz genealógica de Anrão, mas não descendente de Arão, ainda 

assim, não poderia pertencer à família sacerdotal.  

O requisito da lei mosaica, também chamada de Torá, é específico e claro ao 

legislar sobre a questão do sacerdócio, regulamentando que todo sacerdote 

deveria ser levita (descendente de Levi, filho de Jacó) da geração de Arão.  

Em Êxodo 28:1, 41 e capítulo 29 está relatada a eleição e consagração de Arão 

e seus filhos ao sacerdócio. Em Números 3:6-10, encontramos estabelecidas 

duas classes dos levitas:  

a) Arão e seus descendentes, a quem Deus selecionou para o sacerdócio de 

Israel, e;  

b) os não descendentes de Arão que serviam de auxiliares aos sacerdotes, e 

desempenhavam diversos ofícios menores do santuário.  

Samuel fazia parte desta classe, pois ele era levita, mas não descendente de 

Arão. É oportuno esclarecer que todo o sacerdote era levita, mas nem todo 

levita era sacerdote. 

 

FOI O PRIMEIRO A ESTABELECER uma instituição para o preparo dos 

jovens que desejavam abraçar a vocação profética. Viu-se na contingência de 

guiar a Israel em algumas das mais profundas crises de sua história, no 

desempenho de suas funções quase alcança a estatura de Moisés.  

Deus nunca pretendeu que Israel tivesse outro rei além dele. Mas o povo 

começou a olhar para outros povos e a desejarem um rei. Podemos afirmar 

que a vida do povo de Deus pode ser resultado de sua vontade diretiva ou 

permissiva, isso vai depender da escolha. Samuel foi comissionado para ungir 

a Saul, o primeiro rei, e a David, o maior dos reis de Israel. 

 

SAMUEL SIGNIFICA LITERALMENTE: "Seu nome é Deus", ou, "Nome de 

Deus". Seu significado contextual significa: "Pedido de Deus" ou "do Senhor 

o pedi." 
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Exceto pela tradição judaica e pela Bíblia, não há muitas fontes disponíveis 

sobre a sua existência. Portanto, é a partir dos livros que levam seu nome que 

se conhece sobre sua vida e sua importância na história de Israel. 

Nasceu em 1103 a. C, quando Eli tinha em torno de 58 anos. Entre 4 a 6 anos 

de idade foi levado ao templo por seus pais para ser consagrado ao serviço 

sacerdotal. Em 2.8 tem em torno de 7 a 9 anos; em 3.1 .  

Segundo Flavio Josefo, tem 12 anos. Aos 21 anos já é reconhecido em todo 

Israel com profeta de Deus (3.20).  

Exerce o co-juizado com Eli por 10 anos, até a morte do sacerdote em 1063 

a.C. por 20 anos é a única autoridade em Israel, sendo, sacerdote, juiz e 

profeta.  

Em 1046 com 57 anos de idade, tentou constituir seus filhos como juízes, mas 

foi frustrado devido ao mau testemunho dos mesmos (8.1).  

Ungiu Saul com 30 anos de idade (1044 a. C):  

Endossou o mesmo para ser rei sobre todo Israel em 1043 a.C, quando Saul 

estava com 31 anos.  

Samuel exerce o poder ao lado de Saul por 18 anos.  

Em 1025 a.C, Saul é rejeitado e em 1023 a.C, Davi com aproximadamente 16 

a 18 anos é ungido rei de Israel.  

Samuel morreu aos 89 anos de idade (1014).  

Samuel criou duas instituições a Monarquia e a Escola de Profetas, encerrou 

o período dos juízes e inaugurou o dos profetas. 
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ELCANA 

 

 

 

 

 

ELCANA É UM PERSONAGEM BÍBLICO do Antigo Testamento, 

mencionado no livro de I Samuel como filho de Jeroão e oriundo 

de Ramataim-Zofim, da região montanhosa de Efraim. 

Segundo a Bíblia, Elcana tinha duas mulheres: Ana e Penina. Penina deu-lhe 

vários filhos. Ana, contudo era estéril e não lhe dava descendência. 

Elcana tornou-se, pela providência divina, o pai de Samuel, considerado o 

último Juiz do período dos Juízes na história política de Israel. 

Todos os anos, quando Elcana e sua família iam peregrinar no templo de 

Deus em Siló. Penina provocava Ana humilhando-a por causa da 

esterilidade. 
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Certa vez, Ana sentiu-se profundamente amargurada após ter sido 

provocada por Penina e, quando entrou no templo, começou a orar 

intensamente e chorava. Não dizia nenhuma palavra, mas comunicava-se 

com Deus através de seu coração, tendo feito uma promessa em que, caso 

tivesse um filho varão, este se tornaria um nazireu e iria servir desde criança 

à religião dedicando-se ao sacerdócio. 

Levita, filho do rebelde Corá; ele e seus irmãos, Assir e Abiasafe, não 

compartilharam a sorte de seu pai. (Êx 6:24; Núm 26:11) Ele é possivelmente 

o Elcana mencionado em 1 Crônicas 6:23. 

Segundo de quatro levitas coatitas chamados de Elcana e alistados em 

Crônicas. Ele é identificado como pai de Amasai e Aimote, e parece ter sido 

filho de Joel. — 1Cr 6:25, 36. 

Terceiro dos levitas acima; aparentemente filho de Maate. — 1Cr 6:26, 35. 

Filho de Jeroão e pai de Samuel, o profeta, bem como de outros filhos e filhas.  

Elcana era morador de Ramá, da região montanhosa de Efraim. Por isso ele é 

chamado de efraimita, embora genealogicamente fosse levita. (1Sa 1:1; 1Cr 

6:27,33, 34)  

Era costume de Elcana subir de ano em ano a Siló, “para prostrar-se e para 

oferecer sacrifícios a Jeová”. Tinha duas esposas, Ana e Penina. Embora Ana 

continuasse estéril, Elcana amava-a e tentava consolá-la por ela ser estéril. 

Mais tarde, em resposta à oração de Ana, Jeová os abençoou com o 

nascimento de Samuel, e posteriormente, com mais três filhos e duas filhas. 

— 1Sa 1:2, 3, 5, 8, 19; 2:21. 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Penina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazireu
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/0/0
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/0/0
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/1/0
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/2/0
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/2/0
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/3/0
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/3/0
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/4/0
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/4/0
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/4/1
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/4/1
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/5/0
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/5/0
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/5/2
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/5/2
http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1200001326/5/4


ANA 

 

 

 

 

 

A HISTÓRIA BÍBLICA REFERE QUE ANA, mãe de Samuel, sofria 

de esterilidade, o que lhe era motivo de grande humilhação, já que Penina, a 

outra esposa de seu marido Elcana, tinha dez filhos.  

Certa vez durante os dias do sacrifício anual ao Senhor, Ana, humilhada por 

Penina sua rival, se pôs a orar com grandes dores no templo. Sentindo-se 

amargurada, Ana orou com lágrimas e fez um voto com Deus, prometendo 

que seu filho seria um nazireu e serviria no templo. Porém, os seus lábios 

mexiam-se ao ponto do levita Eli a repreender achando que ela estivesse 

embriagada.  

Ana, ao ser advertida pelo sacerdote defende-se dizendo que não havia 

provado vinho ou qualquer bebida forte, mas que estava derramando seu 

coração ao Senhor por estar muito aflita. O sacerdote se compadece dela e 

lhe abençoa dizendo: "Vai em paz; e o Deus de Israel te conceda a petição que 

lhe fizeste."  

Vemos no decorrer do livro de I Samuel, capítulo 1, vers. 10, a afirmação de 

que "ela ora e chora", fazendo um voto de que, dando-lhe Deus um filho, ela 
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o entregaria nas mãos Dele. Segundo a própria Bíblia, Ana conheceu a seu 

marido, e Deus se lembrou dela. 

Então, conforme o pedido de Ana, Deus lhe deu Samuel como filho, e ela 

cumpriu a promessa, entregando-o, logo que Samuel foi desmamado, a Eli.  

O que se observa na história de Ana, que é muito admirável, é seu sofrimento 

e grande humilhação que passara por ser estéril ("o Senhor lhe tinha cerrado 

a madre"). Porém, com uma fé inabalável e uma vida totalmente dependente 

de Deus, Ana foi exaltada, demonstrando que, quando se busca ao Senhor de 

todo coração, Ele responde, e no tempo certo. 

 

AS ESCRITURAS SAGRADAS NARRAM a história de Samuel, concebido 

em resposta às súplicas de sua mãe Ana, que até então não tinha filhos, por 

ser estéril (I Samuel 1:5). O pai de Samuel chamava-se Elcana e, segundo a 

genealogia, ele era levita da família de Coate, da casa de Izar (I Crônicas 6:1, 

2, 33-38), considerada uma descendência não sacerdotal.  

Elcana viveu em Ramá (I Samuel 1:19; 2:11) região montanhosa de Efraim (por 

isso ele era chamado de efraimita). Como os levitas não receberam terras 

como herança (Deuteronômio 10:9), as demais tribos cederam cidades para 

eles morarem na proporção de seus territórios (ver Josué, capítulo 21).  

As famílias descendentes de Coate foram beneficiadas com algumas cidades, 

entre as quais localizadas geograficamente nos territórios da tribo de Efraim 

(ver Josué 21:5 e I Crônicas 6:66).  

 

ELCANA ERA CASADO COM DUAS MULHERES, permitido na época, 

por tratar-se de uma situação especial com base em um dispositivo da lei 

judaica (ver Deuteronômio 21:15). O nome de uma era Ana, com a qual não 

tinha filhos, por ser estéril, e o nome da outra mulher era Penina, com a qual 

ele teve filhos e filhas (I Samuel 1:2, 4 e 5).  

Elcana ia ao santuário de ano em ano e em uma de suas visitas, quando 

oferecia o seu sacrifício, ele deu a porção do sacrifício para a sua esposa 

Penina e porções a cada um de seus filhos e filhas. Contudo, a Ana ele deu 

uma porção dupla, porque ele amava Ana, ainda que Deus a tivesse privado 
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de ter filhos (I Samuel 1:4 e 5). Assim ele fazia todos os anos e cada vez que 

ele ia ao santuário, Penina aproveitava para escarnecer de Ana por ela não ter 

filhos.  

Em profunda tristeza, aborrecida com sua infertilidade, Ana chorava e orava. 

Seu marido debalde a procurou consolar (I Samuel 1:8). Mais tarde, na 

angústia de seu espírito, Ana mais uma vez orou e chorou abundantemente, 

rogando a Deus que lhe tirasse a ignomínia e lhe concedesse um filho.  

Naquele instante ela fez um voto solene de que, se seu pedido fosse satisfeito, 

levaria o seu filho, assim que estivesse desmamado, para viver no santuário 

em Siló e o dedicaria a Deus por todos os dias da sua vida, com a promessa 

de que pela sua cabeça não passaria navalha (I Samuel 1:11).  

Ao ver Ana mover os lábios em silêncio enquanto orava, Eli, o sumo 

sacerdote, acusou-a de estar bêbada. Julgando administrar uma repreensão 

merecida, disse com severidade:  

“Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. ” I Samuel 1:14.  

Mas depois que Ana protestou, condoída e surpresa, ela respondeu-lhe que 

não havia bebido vinho e nem bebida forte, mas apenas derramou a alma 

perante o Senhor (I Samuel 1:15). Eli abençoou-a e pediu a Deus que 

atendesse ao pedido dela. 

Voltando ao seu país, ficou grávida e teve um filho a quem seus pais 

chamaram de Samuel, isto é, “ouvido por Deus”. Ana para cumprir o seu voto, 

consagrou o menino a Deus logo após ele ter sido desmamado (talvez já com 

a idade de pelo menos 3 anos, segundo as normas registradas em II Crônicas 

31:16). Ana levou-o a Siló, deixando-o entregue aos cuidados do sumo 

sacerdote Eli, o qual nunca dantes vira tanto fervor, tanta devoção, tanto 

amor a Deus, como os revelados no rosto de Ana.  

 

 

 

 

 



ELI 

 

 

 

 

ELI, NA BÍBLIA, FOI UM SUMO SACERDOTE e Juiz de Israel. Foi ele 

quem criou Samuel. 

Eli aparece na Bíblia descrito como pai de Hofni e Fineias, a observar a 

oração de Ana (mãe do profeta Samuel). Morreu aos 98 anos após receber a 

notícia que os filisteus haviam tomado a arca da aliança. Julgou a Israel por 

40 anos (I Samuel 4:18). 
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O 10º DIA DE IYAR É O ANIVERSÁRIO da morte de Eli, o Sumo Sacerdote. 

Eli era um descendente de Ithamar, o quarto e último filho de Aharon, o 

Sumo Sacerdote. Ele tornou-se Sumo Sacerdote (Cohen Gadol) após a morte 

de Pinechás, filho de Elazar, irmão mais velho de Ithamar. 

Não sabemos por que Eli ascendeu ao Sumo Sacerdócio, em vez do filho de 

Pinechás. O último descendente da linhagem de Ithamar a ser Sumo 

Sacerdote foi Evyathar, neto do neto de Eli, Achituv.  

Evyathar foi Sumo Sacerdote durante o reinado do Rei David. O Sumo 

Sacerdócio então voltou para a linhagem de Elazar ben Aharon, na pessoa de 

Tzadok, o Sumo Sacerdote, e seus descendentes.  

Eli foi também o único naqueles dias da história de nosso povo a usar duas 

coroas, pois era tanto Juiz (Shofet) quanto Sumo Sacerdote. Ele se tornou 

juiz aos 58 anos, após a morte de Shimshon (Sansão), mantendo este cargo 

durante quarenta anos, até sua trágica morte aos 98 anos. 

Naqueles tempos o Mishcan (Santuário) ficava em Siló, que era o centro da 

vida religiosa do povo. Ali era a residência de Eli, o Sumo Sacerdote, quarto 

na cadeia ininterrupta da Lei Oral (Messorá), começando com Moshê 

Rabenu e continuando com Yehoshua e Pinchas. 

Era ali, no Santuário de Siló, que Hanna (Ana), esposa do levita Elkaná 

(Elcana), ia rezar por um filho. Ela tinha sido estéril por muitos anos. 

Prometeu que, se Deus a abençoasse com um filho, ela o consagraria ao 

serviço de Deus por toda a vida.  

Eli expressou a ela seu desejo de que Deus lhe concedesse esta bênção. 

Dentro de um ano ela deu à luz um filho, a quem chamou Shemuel (Samuel), 

e estava destinado a ser um grande profeta, sucessor de Eli como juiz de todo 

o povo judeu. 

A alegria de Hanna não tinha limites. Nos primeiros anos ela o manteve em 

casa. Depois, fiel à sua promessa, ela o levou a Siló e o entregou a Eli, para 

que este o criasse. Sob a orientação de Eli, Samuel cresceu numa atmosfera 



completamente religiosa, e logo demonstrou que era um pupilo digno do 

mestre. 

Eli era um homem bom por natureza, e amado por todos que o procuravam 

em busca de orientação espiritual. O jovem Samuel era especialmente 

apegado a ele, seguindo fielmente suas instruções. Eli tinha mais orgulho 

dele que dos seus próprios dois filhos, Hofni e Fineias que, infelizmente, não 

seguiram os passos do pai. Aproveitando-se de sua posição privilegiada, eles 

degradaram o sacerdócio aos olhos das massas, praticando suborno e 

corrupção. Eli repreendia os filhos, mas aparentemente isso não bastava. 

Fosse como fosse, eles não tentavam melhorar. 

Certo dia um profeta levou a Eli uma mensagem severa de D'us. Nela, Eli era 

culpado pela má conduta dos filhos e foi avisado de que os seus dois filhos 

morreriam no mesmo dia, e o sacerdócio seria transmitido de sua casa para 

uma outra. 

A mesma profecia logo foi repetida na primeira revelação Divina de Samuel, 

que ele recebeu quando era ainda muito jovem. Uma noite, quando se deitou 

para descansar no Tabernáculo em Siló, Samuel ouviu uma voz chamando 

seu nome. Ele levantou-se e correu até o idoso Eli, pensando que este o 

chamara.  

Porém Eli lhe disse para voltar, pois não o tinha chamado. Isso se repetiu três 

vezes, e então Eli percebeu que era um chamado Divino. Disse ao rapaz que 

quando ouvisse a voz novamente, deveria responder: "Fala, ó Senhor, pois 

Teu servo está escutando." 

A mensagem que Samuel recebeu era muito triste:  

"Veja, Eu farei algo em Israel, que os dois ouvidos de todos que o escutarem 

deverão doer. Naquele dia Eu farei contra Eli as coisas que falei a respeito 

dessa casa… Eu castigarei esta casa para sempre, pela ofensa que ele sabia que 

tornaria seus filhos amaldiçoados, mas não os refreou. A iniquidade da casa 

de Eli não será purgada com sacrifício nem oferenda para sempre." 

Relutante, o jovem profeta relatou a Divina mensagem a Eli, e o velho 

respondeu humildemente:  

"É a vontade de Deus; que Ele faça o que Lhe parecer bom." 



Samuel cresceu repleto de fé e de coragem, fortalecido pelo espírito que Deus 

concedia sobre ele. O povo reconheceu nele um futuro líder. Eli, também, não 

tinha dúvida de que seus dois filhos não eram dignos de serem seus 

sucessores para levar adiante a Tradição. Eli já estava idoso e não podia 

exercer qualquer influência sobre eles. Sabia que seu sucessor como juiz 

sobre todo o povo seria Samuel. 

Durante algum tempo os judeus viveram em paz e não foram incomodados 

pelos filisteus no oeste. Mas então ouviu-se rumores de guerra, e novamente 

contra os filisteus. Em Aphek irrompeu uma batalha, e os judeus tiveram de 

recuar após perderem quatro mil homens. Agora os anciãos de Israel 

lembraram que nos dias de Yehoshua, a Arca de Deus tinha sido carregada à 

frente do exército e isso sempre assegurara o sucesso.  

Foram então a Siló e exigiram que a Arca fosse tirada do Tabernáculo e 

levada a eles. Hofni e Fineias pessoalmente acompanharam a Arca sagrada 

até o acampamento. Sua presença restaurou de imediato a coragem dos 

israelitas. Assim que a viram, eles deram um grito de guerra, tão alto que a 

terra tremeu.  

Porém era a vontade de Deus que os filisteus triunfassem. Eles lutaram com 

uma coragem desesperada, e os israelitas foram derrotados novamente; desta 

vez trinta mil soldados foram assassinados e o restante fugiu em debandada. 

Hofni e Fineias estavam entre os mortos, e a Arca da Aliança ficou nas mãos 

do inimigo pagão. A triste profecia sobre a calamidade que estava para se 

abater sobre a casa de Eli agora se desenrolava em toda a sua tragédia. 

em Siló, Eli e o povo ali reunido esperavam ansiosos as notícias sobre a 

batalha. Por fim chegou correndo um enviado da Tribo de Benjamin, com as 

roupas rasgadas e a cabeça suja de terra. (Segundo nossos Sábios este 

mensageiro era Saul, que mais tarde seria rei de Israel.) Eli estava sentado à 

beira do caminho quando o mensageiro entrou pelos portões da cidade; ele 

ouviu um clamor.  

"O que significa este tumulto?" perguntou o ancião, repleto de maus 

presságios. Sua vista precária não permitiu que visse as roupas do 

mensageiro e a sua cabeça coberta de terra, que contavam tudo por si 

mesmas. Ele então aproximou-se e lentamente deu a terrível notícia.  



"Estou chegando do campo de batalha" – começou ele – e estou fugindo de 

lá." 

Eli, ansioso, interrompeu e perguntou:  

"O que aconteceu lá, meu filho?" 

Então o mensageiro relatou todas as más notícias: 

"Nosso povo fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre o povo, e 

teus dois filhos, Hofni e Fineias, estão mortos, e a Arca de Deus foi levada." 

Quando Eli soube do destino da Arca, caiu para trás no assento, dominado 

pela dor, e ali morreu, aos noventa e oito anos, após ter sido juiz durante 

quarenta anos. 

A esposa de Fineias, estava grávida naquela época, e a criança prestes a 

nascer. Quando ficou sabendo da morte de seu marido e de seu sogro, morreu 

no nascimento do bebê, a quem chamou Icabô, porque a arca havia sido 

levada e a glória de Deus afastada de Israel.  

 

A ARCA SAGRADA PERMANECEU na posse dos filisteus por sete meses. 

Durante esse tempo eles tinham sofrido calamidades e infortúnios que os 

assustaram tanto, que resolveram devolver a Arca aos israelitas. A Arca foi 

colocada numa carroça nova puxada por duas vacas que jamais tinham sido 

atreladas antes, e deixaram que fossem por elas mesmas.  

Os animais seguiram, tomaram a estrada reta até Bet Shemesh, e não se 

desviaram do caminho. Era época da colheita de trigo, e os colhedores em Bet 

Shemesh recepcionaram com júbilo a chegada inesperada da Arca Sagrada. 

De Bet Shemesh a Arca foi mais tarde levada a Kiryath Ye'arim, onde 

permaneceu até a época do Rei David. 

Enquanto isso, o Profeta Samuel assumiu a liderança do povo judeu. Ele 

trouxe um grande renascimento espiritual, fazendo anualmente uma ronda 

partindo de sua casa em Ramá, onde nascera, passando por Bethel, Gilgal e 

Mitzpá, julgando e instruindo o povo, e restaurando a paz, união e segurança 

a toda a nação judaica. 

 



VOTO DE NAZIREU 

 

 

 

 

NAZIREU (DO HEBRAICO NAZIR נזיר DA RAIZ NAZAR נזר "consagrado", 

"separado"), dentro da Torá é o termo que designa uma pessoa para serviços 

de Deus. Segundo a Bíblia, a marca mais comum da separação desta pessoa - 

que podia ser um homem ou uma mulher - era o uso do cabelo não cortado e 

a abstinência do consumo de vinho ou qualquer outro alimento feito de uva. 

O voto de nazireado (ou nazireato), foi institucionalizado e regulamentado 

na Torá no Livro de Números 6:1-21. Em virtude desta consagração, o 

nazireu devia abster-se de tomar certos alimentos e bebidas fermentadas, de 

cortar o cabelo e tocar em cadáveres, além de não comer carne em muitas 

circunstancias, romanos 14,21 mostra uma carta de Paulo, em seu tempo 

nazireato.  

Estas exigências particulares parecem traduzir os seguintes princípios: 

manter-se mentalmente são ("abster-se de vinho e de bebida fermentada") e 
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em sujeição a Deus (simbolizado pelo não cortar o cabelo) e manter-se 

cerimonialmente puro (não tocar em cadáveres). 

Havendo contato com cadáveres, os dias de voto tomados seriam 

considerados inválidos e o voto teria que ser retomado. Porém, antes de 

retomar o voto, o nazireu passava por uma semana completa de purificação, 

no termo da qual rapava o cabelo (Números 6:9). 

 

SANSÃO (JUÍZES 13:4-7, 16, 17) e Samuel (I Samuel 1:11) eram nazireus 

desde o nascimento. Em virtude desta consagração, tanto a mãe, durante a 

gravidez, como o futuro nazireu deviam abster-se de certos alimentos como 

carnes e bebidas fermentadas, de cortar o cabelo e tocar em cadáveres. O não 

tocar em cadáveres, leva a alguns filósofos a crer que eles não comiam carne, 

e outros, dizem que não comiam apenas as ditas como impuras, vistos 

no Livro de Levítico, de Moisés. 

Após a conclusão do seu voto, o nazireu realizava o ritual de purificação e 

fazia três oferendas no Santuário. Um voto dito "à semelhança de Sansão" era 

um voto para toda a vida. 

Os registros judaicos dizem que essas pessoas eram, frequentemente, as que 

não bebiam vinho ou qualquer bebida feita de uvas, ou que não cortavam 

o cabelo, ou que não tocavam nos mortos. Os mesmos registros nos dizem 

que a história ou origem da seita nazarita na antiga Israel é obscura. 

Afirmam também que Sansão era nazireu, como o fora sua mãe, e que a mãe 

de Samuel prometera dedicá-lo ao voto dos nazireus. Os registros judaicos 

também dizem que era comum os pais dedicarem seus filhos menores ao voto 

nazireu. 

Esses registros judaicos dizem que Lucas I: 15 é uma referência a esta 

dedicação. A rainha Helena, e Míriam de Palmira são mencionadas como 

nazireus nos registros judaicos, e muitas outras pessoas famosas na 

literatura sacra são apresentadas como nazireus.  

Está claramente indicado em muitos registros históricos que os termos 

Nazireu e Nazareno nada tinham a ver com uma cidade ou vila chamada 

Nazaré. O último nazireu que se tem registro é exatamente João Batista, 

primo de Jesus. 
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JOÃO BAPTISTA TERIA SIDO TAMBÉM UM NAZIREU, embora o Novo 

Testamento nunca se refira a ele usando diretamente este termo. O seu 

estatuto de nazireu deduz-se devido ao seu estilo de vida ascético; em 1 1:5 o 

anjo informa a Zacarias, pai de João, que a sua mulher dará à luz um filho que 

"não beberá vinho nem bebida alcoólica". 

O apóstolo Paulo, junto com outros cristãos, fizeram também um voto 

temporário de nazireato (Atos 18:18 até ; Atos 21:23-26). 

Este tipo de consagração é considerado pelos teólogos católicos como 

modelo precursor do monasticismo cristão. Já outras denominações cristãs, 

encaram-no como precursor do ministério religioso por tempo integral. 

Embora depois da destruição do segundo templo de Jerusalém o voto 

Nazireu oficialmente foi extinto pois ele era possível somente com o templo 

em funcionamento,. 

O Segundo Templo foi o templo que o povo judeu construiu após o regresso 

a Jerusalém, após o Cativeiro Babilônico, no mesmo local onde o Templo de 

Salomão existira antes de ser destruído. Manteve-se erguido entre 515 a.C. e 

70 DC quando foi destruído pelos Romanos, tendo sido, durante este 

período, o centro de culto e adoração do Judaísmo. 
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INFÂNCIA DE SAMUEL 

 

 

 

 

NA ÉPOCA DO NASCIMENTO DE SAMUEL o culto do povo de Israel 

centrava-se em Siló, na região de Efraim, cerca de 30 quilômetros ao norte de 

Jerusalém, onde Josué havia fixado o antigo tabernáculo, transformando-o 

em um santuário mais ou menos permanente (Josué 18:1). Multidões iam a 

Siló para adorar e oferecer sacrifícios a Deus.  

Dentro do tabernáculo estava a arca da aliança, o candelabro com os sete 

braços, o altar do incenso e a mesa dos pães da proposição. Fora, no pátio, 

estava o altar de bronze do qual se elevava o fumo do sacrifício que era 

oferecido a Deus.  

Naquele tempo a nação de Israel era governada por juízes, os quais eram 

suscitados por Deus com o objetivo de livrar o Seu povo de seus inimigos.  
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Samuel era conhecido como correto, ao contrário do que se dizia dos filhos 

de Eli, que cometiam sacrilégios, e haviam sido amaldiçoados. 

O relato conta de uma profecia de um profeta desconhecido, dizendo a Eli 

que Deus já havia escolhido um novo sacerdote para tomar seu lugar (que 

seria, portanto, Samuel). 

 

AINDA NA JUVENTUDE, SAMUEL começou a manifestar dons proféticos, 

sonhando com palavras e visões divinas. Sua primeira profecia constava da 

confirmação de que Eli e seus filhos seriam retirados do sacerdócio. 

Os filisteus invadiram e venceram Israel, e capturaram a Arca da Aliança. No 

processo, os filhos de Eli, Hofni e Fineias morreram, e fazendo ele menção da 

arca de Deus, caiu da cadeira onde estava sentado, quebrando seu pescoço e 

assim morrendo, cumprindo a profecia de Samuel, confirmando-o como 

portador da palavra divina. 

Uma noite, quando Samuel era menino, Deus o chamou. De início, Samuel 

pensou que a voz era de Eli. Samuel ouviu a voz três vezes, então Eli 

entendeu que era Deus (1 Samuel 3:8-9). Na quarta vez, Samuel respondeu e 

Deus lhe disse que iria trazer julgamento sobre a família de Eli, porque seus 

filhos eram maus. Essa foi a primeira vez que Deus falou com Samuel. 

Algum tempo depois, os filisteus atacaram Israel e os filhos de Eli foram 

mortos em batalha. Quando Eli ouviu a notícia, caiu de sua cadeira e partiu 

seu pescoço (1 Samuel 4:17-18). Deus destruiu a família de Eli, porque seus 

filhos não eram fiéis, e colocou Samuel como sacerdote sobre Israel. 

Enquanto ainda criança, Samuel ministrava no templo, diante de Deus, sob 

as instruções do sumo sacerdote Eli. O menino trajava-se simplesmente com 

um éfode de linho que sua mãe lhe fazia anualmente com suas próprias mãos 

e toda vez que Ana subia com o seu esposo para adorar em Siló, levava ao 

menino esta lembrança de amor. 

À medida que o menino Samuel crescia, fazia-se agradável para com Deus 

como também para com os homens (I Samuel 2:26). 
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QUANDO DEUS CHAMOU O JOVEM adolescente Samuel, o povo de 

Israel estava atravessando uma grave crise espiritual sem precedentes. Eli era 

sumo sacerdote e juiz em todo o território de Israel. Ele tinha sido 

divinamente escolhido para os sagrados deveres do sacerdócio e na função 

de juiz ele era olhado como um exemplo, exercendo grande influência sobre 

as demais tribos de Israel. Embora ele tivesse sido designado para governar 

o povo, não governava a sua própria casa. Eli era um pai transigente, pois não 

exercia a sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões de seus 

filhos, Hofni e Fineias.  

Deus o havia advertido por causa da impiedade que seus dois filhos 

praticavam, principalmente por terem violado o sagrado ofício ao exigirem 

o melhor pedaço de carne dos animais, que deviam ser oferecidos como 

sacrifício. Embora Eli os tivesse alertado de que não seria possível uma 

intercessão para pecados cometidos diretamente contra Deus, os dois 

continuaram a abusar de seus privilégios e a praticar outros atos 

abomináveis.  

Posteriormente Deus enviou um profeta desconhecido a fim de anunciar a 

Eli o fim do direito familiar de herdar o sacerdócio e profetizar a morte de 

seus dois filhos que ocorreria num mesmo dia. A situação era muito grave. 

Deus responsabilizou Eli, como sacerdote e juiz, por sua negligência de 

reprovar o mal praticado por seus filhos e consequentemente pela aterradora 

condição moral e religiosa em que se achava o povo de Israel. Diante desta 

situação Deus não mais podia comunicar-Se com o sumo sacerdote e seus 

filhos.  

 

 

 

 

 

 

 



SAMUEL E A VOZ DE DEUS 

 

 

 

 

 

EM MEIO A ESSA DEGRADAÇÃO ESPIRITUAL, Deus chama o menino 

Samuel para o ofício de profeta. Samuel dormia no templo onde se achava a 

arca de Deus (I Samuel 3:3). É evidente que a área do tabernáculo onde 

Samuel dormia, não era o santíssimo. Ele como levita coatita, não sacerdotal, 

não tinha o direito de ver a Arca ou qualquer outra mobília sagrada dentro 

do santuário, com base nas instruções dadas por Deus a Moisés e Arão, 

registradas em Números 4:17-20.  

Certa noite, quando dormia, Deus chamou-o pelo nome. Supondo ser a voz 

de Eli, o menino foi apressadamente para junto do leito do sacerdote. Mas 

este assegurou-lhe que não o havia chamado. Depois de isso ocorrer três 

vezes, Eli se convenceu de que aquele misterioso chamado era a voz de Deus. 

Ele instruiu o menino a responder o chamado com as seguintes palavras: 



“Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve.” I Samuel 3:9. Então Samuel foi e se 

deitou no seu lugar.  

Quando Samuel atendeu ao quarto chamado, Deus revelou a ele notícias 

chocantes, relacionadas ao Seu julgamento contra a casa de Eli. Disse Deus a 

Samuel:  

“Eu farei algo em Israel que fará tinir ambos os ouvidos de qualquer um que 

ouvir sobre isso. Nesse dia, farei contra a casa de Eli todas as coisas que eu 

disse com respeito à família dele, do início até o fim. Porque Eu disse a ele 

que executarei o julgamento contra a sua família para sempre, por causa da 

sua impiedade em não repreender seus filhos, embora ele soubesse que eles 

estavam trazendo maldição sobre si mesmos. Portanto, Eu jurei à família de 

Eli que a impiedade da família de Eli nunca será expiada por nenhum 

sacrifício ou oferta.” I Samuel 3:11-14.  

Na manhã seguinte, Eli insistiu que o atemorizado menino lhe contasse a 

mensagem dada por Deus. A mensagem não era estranha ao sacerdote Eli. 

Em resposta, o idoso sacerdote disse:  

“Ele é Deus, que Ele faça o que Lhe parece bem.” I Samuel 3:18.  

Todo o Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel tinha sido 

confirmado como profeta de Deus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INÍCIO DO MINISTÉRIO 

 

 

 

 

SAMUEL REAPARECE APENAS 20 ANOS depois, quando a Arca já havia 

sido devolvida e encontrava-se em Quireate-Jearim, como uma figura de 

primeira importância junto ao povo. Sua orientação teria causado a vitória 

de Israel sobre os filisteus.  

Samuel aparece realizando sacrifícios, e diz-se que "julgava a Israel" (I 

Samuel 7:15), dando a entender que se tratava de um juiz. Samuel fez de seus 

filhos, Joel e Abias, Juízes de Israel também, embora não seguissem os passos 

de seu pai. (I Samuel 8:1) 

A orientação de Samuel parece ter tido grande importância para os israelitas, 

que o viam tanto como sacerdote e profeta, como juiz e administrador. Em 

sua velhice, representantes do povo vieram lhe pedir que escolhesse um rei 

para governar Israel, visto que seus filhos não estavam qualificados para 

seguir como juízes. Samuel teria consultado a Deus antes de confirmar a 

demanda, alertando os israelitas quanto aos direitos de um rei sobre seus 

súditos e suas terras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ju%C3%ADzes


 

A FIRMEZA DE CARÁTER DO PROFETA Samuel como juiz de Israel e a 

decisão do povo em abandonar a idolatria e se consagrar a Deus, fizeram com 

que os filisteus agora fossem humilhados, de modo que não mais entraram 

no território de Israel. Eles se abstiveram de quaisquer atos de hostilidade 

contra os israelitas durante todo o tempo que o profeta Samuel viveu.  

Nesse tempo os filisteus sofreram alguns reveses adicionais. As cidades que 

eles haviam tomado de Israel foram restituídas, desde Ecrom até Gate e 

durante esse período houve paz entre Israel e mesmo entre os amorreus (I 

Samuel 7:13 e 14). 

Já adulto, Samuel convocou o povo de Israel e liderou o exército em batalha 

contra os filisteus. Com a ajuda de Deus, os filisteus foram 

derrotados. Samuel foi reconhecido como juiz sobre Israel e passou a viajar 

pelo país, resolvendo questões (1 Samuel 7:15-16). Deus esteve contra os 

filisteus durante toda a vida de Samuel. 
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SAMUEL CONDUZ ISRAEL À ADORAÇÃO 

VERDADEIRA 

 

 
 

 

 

ALGUM TEMPO DEPOIS CUMPRIU-SE o juízo de Deus contra a casa de 

Eli, com a morte dos seus dois filhos em uma batalha contra os filisteus (I 

Samuel 4:17). Na mesma ocasião a arca de Deus foi capturada, levada pelos 

filisteus à cidade de Asdode, uma de suas cinco cidades principais e por fim 

colocada na casa de seu deus Dagon (I Samuel 5:1 e 2). Quando Eli soube da 

triste notícia, caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. 

A arca de Deus permaneceu no território dos filisteus por sete meses, 

causando-lhes destruição, pragas, moléstias e muita aflição. Ansiosos por se 

livrarem de sua presença, os filisteus consultaram seus sacerdotes, bem 

como os adivinhos e estes propuseram devolver a arca de Deus aos israelitas 

(I Samuel 6:1-3).  



Ela foi colocada em um carro novo, conduzida por duas vacas sobre cujo 

pescoço nunca havia sido posto jugo. Se as vacas avançassem sem seus 

bezerros, os quais haviam sido presos, e seguissem o caminho até chegar à 

cidade de Bete-Semes, os filisteus deviam considerar isso como sinal de que 

haviam procedido bem e de que todas as calamidades que haviam sofrido 

provinham de haver retido a arca. Sem serem guiados por mãos humanas, 

mas conduzidos unicamente pela presença divina, os pacientes animais 

levaram a arca sagrada com segurança exatamente ao local previamente 

anunciado pelos filisteus.  

Entrando na terra de Israel, chegaram à localidade de Bete-Semes. Não 

sabendo como lidar com ela, o povo enviou uma mensagem aos habitantes 

de Quiriate-Jearim, os quais, com grande alegria receberam o sagrado 

receptáculo, levando-a até a sua cidade, e a colocaram na casa de Abinadabe. 

O seu filho, de nome Eleazar, foi consagrado pelos homens de Quiriate-

Jearim para guardar a arca de Deus (I Samuel 7:1).  

Por exortação de Samuel, os israelitas abandonaram a adoração idólatra e 

começaram a servir somente ao único Deus (I Samuel 7:2-4). Em seguida, 

Samuel mandou os israelitas reunirem-se em Mispá. Ali teve lugar um jejum 

solene e com profunda humilhação o povo confessou os seus pecados. Em 

Mispá Samuel começou a exercer sua função como juiz sobre o povo de 

Israel.  

Aquela grande assembleia religiosa foi vista pelos filisteus como uma 

oportunidade perfeita para atacar e dispersar os israelitas. A notícia de sua 

aproximação causou grande terror ao povo de Israel.  

O povo rogou ao profeta Samuel:  

“Não pare de clamar a Deus por nós, para que nos salve do poder dos 

filisteus.” I Samuel 7:8.  

Então Samuel tomou um cordeirinho e o ofereceu inteiro, como oferta 

queimada a Deus.  

Naturalmente, por não ser descendente da raiz genealógica de Arão e 

consequentemente não pertencer à família sacerdotal, Samuel não estava 

autorizado legalmente a oficiar como sacerdote no altar do santuário. Não 

há registro na Palavra de Deus que ele tenha feito isto alguma vez. Todavia, 

como representante e profeta de Deus, ele podia oferecer sacrifícios em 



qualquer outro lugar, sob a direção divina, assim como fizeram Gideão 

(Juízes 6:25-28), o profeta Elias (I Reis 18:36-38) e o rei Davi (I Crônicas 

21:26).  

Enquanto Samuel estava apresentando aquela oferta, os filisteus se 

aproximaram para a batalha. Porém, a voz de Deus trovejou violentamente 

sobre eles, lançando-os em grande confusão. Assim, em resposta à oração de 

Samuel os israelitas tiveram uma decisiva vitória ao perseguirem os filisteus 

desde Mispá até Bete-Car.  

A fim de que essa ocasião jamais fosse esquecida, Samuel tomou uma pedra 

e a colocou entre Mispá e Sem, como memorial de sua libertação, e deu-lhe o 

nome de Ebenezer, que significa “pedra de ajuda”, dizendo ao povo:  

“Até aqui Deus nos ajudou.” I Samuel 7:12.  

Esta assinalada vitória foi ganha no mesmo campo em que vinte anos antes, 

o exército de Israel fora ferido diante dos filisteus, tendo sido mortos os 

sacerdotes e tomada a arca de Deus (I Samuel 4:1-11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMUEL E SAUL 

 

 

 

 

POUCO TEMPO DEPOIS, O JOVEM SAUL, da Tribo de Benjamim, veio ao 

encontro de Samuel. Um dia antes, Deus revelara ao velho profeta que Saul 

seria ungido rei. No dia seguinte, Samuel assim o fez, e o orientou para que 

visse sinais e os seguisse, e Saul os seguiu. Samuel convocou representantes 

de todo Israel a Mispa e declarou publicamente o jovem benjamita como rei. 

Velho e cansado, e com um rei para liderar os israelitas, Samuel se retirou de 

suas funções. Porém, quando Saul tentou realizar um sacrifício por conta 

própria, Samuel o repreendeu, e predisse sua queda. Antes da consumação 

desta profecia, Samuel ainda o orientou a atacar os amalequitas, 

provavelmente um povo nômade da Península Arábica. 

Desde quando os israelitas se estabeleceram em Canaã, eles reconheciam os 

princípios da teocracia, isto é, desejaram que o governo de Israel fosse 

administrado em nome e pela autoridade de Deus. Por essa razão, de tempos 

em tempos, Deus enviou homens inspirados para instruírem o povo e guiá-

lo na execução das leis. Samuel era um desses homens especiais e tem se 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribo_de_Benjamim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mispa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amalequitas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ar%C3%A1bica


tornado bastante conhecido como profeta, conduzindo o povo basicamente 

em um papel judicial. Durante os anos de sua administração vigorosa o país 

esteve livre da dominação estrangeira.  

Samuel e sua esposa, de nome desconhecido, tiveram dois filhos, Joel e Abias. 

Com o avançar dos anos, tendo ele envelhecido, Samuel constituiu seus 

filhos como juízes sobre Israel, na localidade de Berseba. Eles por si mesmos 

provaram desmerecedores de sua alta confiança, tornando-se tão corruptos 

quanto os filhos de Eli, o que motivou alguns anciãos a tirarem vantagem 

desse problema familiar, pressionando Samuel a indicar um rei sobre eles.  

Está relatado que “todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram ter 

com Samuel, em Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos 

não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, 

para que ele nos julgue, como o têm todas as nações. ” I Samuel 8:4 e 5. 

Sentindo-se rejeitado, Samuel orou e em resposta à sua oração Deus exorta-

o que o pedido dos anciãos fosse atendido, pois eles não haviam manifestado 

desrespeito para com ele, mas para com a autoridade de Deus, que havia 

designado os príncipes de Seu povo (I Samuel 8:7).  

Seguindo as ordens de Deus, Samuel expôs as consequências da monarquia 

dizendo que reis tomariam os seus melhores campos e os seus bois e 

jumentos; eles convocariam seus filhos e servos e os tomariam para seus 

serviços, e exigiriam um pesado dízimo, além de outras exigências (I Samuel 

8:11-17).  

Embora informados por Samuel de que a monarquia resultaria na perda de 

certas liberdades, tornando-os como escravos, o povo ainda assim insistiu 

em ter um rei. Depois de Samuel ter despedido os homens de Israel, a 

narrativa bíblica passa a descrever com precisão o plano do próprio Deus de 

encontrar um príncipe ideal como resposta positiva às orações feitas em prol 

da defesa de Seu povo.  

A escolha recaiu sobre Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Saul aparece 

como o homem mais belo e mais alto de Israel (I Samuel 9:2).  

Após procurar sem sucesso durante três dias pelas jumentas desgarradas de 

seu pai, o jovem procurou o profeta para que ele obtivesse resposta da parte 

de Deus onde poderia encontrar os animais.  



No dia anterior, Deus tinha dito a Samuel:  

“Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim. Unge-o 

por príncipe sobre o Meu povo de Israel; ...” I Samuel 9:16.  

Quando Samuel se encontrou com Saul, Deus lhe disse:  

“Eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o Meu povo.” I 

Samuel 9:17.  

Nesse encontro Samuel assegurou ao jovem Saul que as suas jumentas 

tinham sido encontradas e insistiu com ele para que ficasse e participasse de 

uma refeição especial, dando ao mesmo tempo alguma indicação do grande 

destino que o esperava. Saul humildemente demonstrou-se surpreso, 

lembrando ao profeta que a sua tribo era a menor de todas as de Israel e a sua 

família era a mais modesta da tribo.  

Apesar disso, Samuel assentou Saul na cabeceira da mesa entre 30 

convidados e serviu-lhe a melhor porção da carne.  

Quando Saul partiu, cedo na manhã seguinte, o profeta saiu com ele e 

desceram até os limites da cidade. Então o profeta ordenou a Saul que o seu 

servo, que lhe acompanhava, seguisse adiante o seu caminho. Então ordenou 

a Saul que esperasse um pouco para que pudesse transmitir uma mensagem 

a ele enviada por Deus.  

“Então Samuel tomou um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça de 

Saul, e o beijou, e disse: Porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe 

sobre a Sua herança? ” I Samuel 10:1. 

Contou-lhe em seguida a respeito dos vários sinais futuros que receberia em 

confirmação de que isto fora feito por autorização divina (ver I Samuel 10:2-

6). Tendo seguido Saul o seu caminho, tudo aconteceu conforme dissera o 

profeta.  

 

Após isso, Samuel providenciou que os israelitas se reunissem em Mispá, e 

ali Saul foi designado rei por meio de uma solene cerimônia de lançar a sorte 

(I Samuel 10:17-24).  



Durante a realização do sorteio, aquele jovem tímido havia se escondido no 

meio das bagagens dos viajantes reunidos para o encontro. Trazido à 

congregação, a maioria do povo o aclamou dizendo:  

“Viva o rei!” I Samuel 10:24.  

Samuel então expôs ao povo os regulamentos que deveriam ser obedecidos 

no reino, escrevendo-os num livro e em seguida colocou-os diante de Deus.  

Após a vitória de Saul sobre os amonitas, Samuel reuniu o povo de Israel em 

Gilgal, para reafirmar sua lealdade ao rei (I Samuel 11:14). Foi em Gilgal que 

ocorreu o primeiro acampamento de Israel na terra prometida (Josué 4:19). 

Foi ali que Josué, por determinação divina, erigiu uma coluna de doze pedras 

para comemorar a miraculosa passagem do Jordão (Josué 4:20).  

Naquele local foi celebrada a primeira Páscoa, depois do pecado de Cades e 

da peregrinação no deserto (Josué 5:10). Foi ali que cessou de cair o maná 

(Josué 5:10 e 12).  

Nesta ocasião, já com idade bastante avançada, Samuel fez o seu discurso de 

despedida e recapitulou sua própria atuação, bem como a história passada 

de Israel, recordando o pedido tolo do povo por um rei e mostrou que, para 

conservar a aprovação divina, era necessária a obediência do rei e do povo a 

Deus.  

Para inculcar neles a seriedade de terem rejeitado a Deus como Rei, Samuel 

orou pedindo um temporal fora de época. A resposta de Deus a esta petição 

motivou o povo a reconhecer a seriedade da sua transgressão (I Samuel 12:13-

24). Depois de interceder pelo povo, Samuel alertou:  

“Se, porém, perseverares em fazer o mal, perecereis; assim vós como o vosso 

rei. ” I Samuel 12:25.  

Após reinar dois anos sobre Israel, o rei Saul criou dois problemas graves de 

relacionamento com o profeta Samuel, ao desobedecer à orientação divina.  

No primeiro caso, Saul, movido por um ato de desespero diante de uma 

iminente guerra contra os filisteus, havia presunçosamente adiantado um 

holocausto, em vez de esperar a chegada do profeta, conforme se lhe havia 

ordenado. Por causa desse ato de desobediência, Samuel anunciou que Deus 



lhe tiraria o reino e daria a “um homem segundo o Seu coração. ” (I Samuel 

13:14).  

No segundo caso, a questão envolvia os amalequitas, povo com quem os 

israelitas lutaram desde o tempo de Moisés, quando atravessaram o deserto, 

após sua saída do Egito.  

Naquela oportunidade Deus prometeu que iria destruir totalmente aquele 

povo (Êxodo 17:8-16). Samuel manda Saul cumprir esses votos, anunciando-

lhe o seguinte:  

“Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e o destrói totalmente com tudo o que 

tiver; não o poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças 

de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. ” I Samuel 15:3.  

Ao invés de destruir tudo, Saul manteve vivo o rei Agague, bem como o 

melhor dos rebanhos e das manadas dos amalequitas. Samuel enfrenta Saul, 

que tenta justificar seus atos como perfeitamente corretos e bem-

intencionados.  

Rejeitando a oferta de arrependimento do rei, Samuel declarou:  

“Deus rasgou de ti hoje o reino de Israel, e o deu a um teu próximo, que é 

melhor do que tu. ” I Samuel 15:28. Depois disso, Samuel ordenou a Saul que 

trouxesse o cativo Agague diante dele. Depois de recitar os terríveis crimes 

praticados pelos amalequitas, Samuel retalhou Agague perante Deus, em 

Gilgal (I Samuel 15:33)  

O profeta retornou à localidade de Ramá, para jamais em sua vida voltar a 

ver Saul. 

 

 

 

 

 

 



SAMUEL E DAVI 

 

 

 

 

ENQUANTO SAUL COMEÇAVA a enfrentar derrotas em batalha e 

problemas pessoais, Samuel profetizou a vida de Jessé e seus filhos, e que um 

deles seria ungido rei de Israel. Samuel ungiu o mais novo, David, e o colocou 

em contato com Saul (David repreende com autoridade de Deus o espírito 

mau da parte de Deus que atormentava Saul tocando sua harpa). Este deve 

ter sido um dos últimos atos de Samuel, que morreu antes que David fosse 

confirmado rei. 

Depois da separação, Samuel e Saul nunca mais se viram. Samuel, porém, 

passou a prantear por Saul. Por causa desses sentimentos controversos de 

Samuel, Deus o repreendeu dizendo: “Até quando terás dó de Saul, havendo-

o Eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? ” I Samuel 16:1.  

Deus mandou Samuel encher um vaso de azeite e comissionou-o a ir a Belém, 

ao sul de Jerusalém, com a finalidade de ungir um dos filhos de Jessé como 

futuro rei de Israel, no lugar de Saul.  

Nesta sua viagem à Belém, Samuel tinha que passar por Gibeá, a cidade natal 

de Saul. Para evitar qualquer suspeita por parte de Saul, que pudesse resultar 
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na morte de Samuel, Deus o instruiu para levar consigo uma novilha e avisar 

que ia oferecer um sacrifício.  

Quando Samuel chegou com total segurança em Belém, os anciãos, 

tremendo, lhe perguntaram se sua vinda era de paz. Mas, mantendo segredo 

de sua intenção de ungir um novo rei, assegurou-lhes que sua vinda 

significava paz e convidou os anciãos, bem como Jessé e seus filhos para o 

sacrifício.  

Toda a casa de Jessé estava presente, com exceção de Davi, o filho mais moço, 

que ficara a guardar as ovelhas, pois que não era seguro deixar os rebanhos 

sem proteção. Na casa de Jessé, Samuel examinou cada um dos sete filhos ali 

presentes. Impressionado pela aparência de Eliabe, o primogênito de Jessé, 

Samuel raciocinou que este tinha que ser o escolhido para a realeza.  

Contudo Deus instruiu Samuel a não julgar pelas aparências: “Não atentes 

para sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque Eu o rejeitei; 

porque Deus não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está 

diante dos olhos, porém, Deus olha para o coração. ” I Samuel 16:7.  

Nenhum daqueles sete filhos foi escolhido por Deus. Disse, pois, Samuel a 

Jessé: “São estes todos os teus filhos? ” I Samuel 16:11. Diante da insistência 

de Samuel, Jessé manda trazer o caçula, o seu oitavo filho, que pastoreava as 

ovelhas no campo.  

Então, sob a direção de Deus, e para espanto de todos, Samuel, tomando o 

vaso de azeite, ungiu Davi na presença de seus irmãos.  

Diz o relato bíblico que “daquele dia em diante o Espírito de Deus se 

apoderou de Davi. ” I Samuel 16:13. 

Davi que fora forçado a se esconder do rei Saul, visitou Samuel em Ramá e 

ambos fugiram para Naiote (I Samuel 19:18). Davi permaneceu ali até que o 

próprio Saul veio à procura dele.  

Quando Saul tentou se aproximar de Davi entre os profetas de Naiote, o 

Espírito de Deus se apossou dele e o despojou de suas vestes deixando-o nu 

durante todo aquele dia e toda aquela noite.  



Durante o tempo em que Davi ainda estava sob restrição por causa de Saul, 

“morreu Samuel; e todo o Israel se ajuntou e o prateou. E o sepultaram na sua 

casa, em Ramá.” I Samuel 25:1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMUEL E ALGUMAS CONTROVÉRSIAS 

HISTÓRIAS 

 

 

 

 

 

A AUSÊNCIA DE FONTES CONFIÁVEIS extra-bíblicas sobre a vida ou os 

atos de Samuel suscita discussões sobre sua própria existência real. A 

história de Samuel liga o final do período dos Juízes (quando líderes tribais 

lideravam isoladamente parte das tribos de Israel contra inimigos 

específicos, e não havia uma união em torno de um rei) e o início do período 

monárquico.  

Estilisticamente, o próprio Samuel é o elo entre os juízes e os reis, sendo o 

último juiz que ungira o primeiro rei, justificando, norteando, e dando 

sentido a autoridade real sobre Israel. 

O primeiro livro de Samuel parece ter sido escrito no início do período 

monárquico (durante o reinado de David ou Salomão, pois quando Israel 

vence os filisteus, diz-se que "Os filisteus foram abatidos e nunca mais 

vieram aos termos de Israel" (I Samuel 7:13). Embora mais tarde 

quando Judá e Israel (ou Samaria) tornaram-se reinos independentes, os 

filisteus voltaram a atacar com sucesso.  
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Portanto, no momento em que o livro foi escrito, Samuel era uma 

personalidade ainda recente de sua história - um personagem fictício de 

tamanha importância localizado em um tempo recente teria tirado toda a 

credibilidade do relato frente ao povo, o que seria indesejável pois são os atos 

de Samuel que fundamentalizam a existência da própria autoridade real. 

Esta é a principal evidência de que este personagem tenha realmente 

existido. 

A Samuel se atribui a autoria dos dois livros que levam seu nome, embora o 

profeta venha a falecer antes do final do primeiro volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OS FILHOS DE SAMUEL 

 

 

 

 

QUANDO SAMUEL FICOU IDOSO, ele colocou seus filhos como juízes 

sobre Israel. Mas seus filhos faziam muitas coisas erradas. Então o povo 

pediu um rei para ser seu líder. Samuel não gostou do pedido, porque 

estavam rejeitando Deus como seu rei. Samuel advertiu sobre as 

consequências negativas de ter um rei mas foi ungir um rei, porque Deus 

mandou (1 Samuel 8:6-7). 

Um dia, Samuel se encontrou com Saul e o ungiu em privado como rei de 

Israel. Samuel convocou as tribos de Israel e Deus revelou que Saul deveria 

ser rei.  

Samuel e todo o povo reconheceram Saul como rei.  

Depois de uma vitória militar de Saul, Samuel o confirmou como rei, numa 

cerimônia oficial (1 Samuel 11:14-15). Como Samuel estava velho, ele se 

despediu do povo e se retirou da liderança. 

 

SAUL DESVIOU-SE DE DEUS, por isso Samuel avisou que Deus o tinha 

rejeitado como rei. Deus enviou Samuel para ungir um novo rei. Samuel foi 

para a casa de Jessé e Deus lhe indicou que Davi deveria ser rei.  

http://www.bibliaon.com/versiculo/1_samuel_8_6-7/
http://www.bibliaon.com/versiculo/1_samuel_11_14-15/


Samuel ungiu Davi e voltou para casa (1 Samuel 16:12-13). Davi se tornou um 

grande líder militar e Saul ficou com inveja dele. Saul tentou matar Davi, que 

passou vários anos como fugitivo. Davi só se tornou rei anos depois da morte 

de Samuel. 

Samuel morreu e todo Israel pranteou por ele (1 Samuel 25:1). Ele foi o último 

juiz de Israel e foi muito importante para unir o país e estabelecer a 

monarquia. Samuel foi fiel a Deus sua vida toda e Deus o usou para fazer 

coisas muito grandes. 
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MORTE 

 

 

Mesquita do Profeta Samuel, em Jerusalém. Conhecido tradicionalmente 

como local da sepultura do profeta. 

 

 

O PROFETA SAMUEL MORREU tendo a aprovação de Deus, após uma 

vida de serviço fiel (Salmos 99:6; Jeremias 15:1 e Hebreus 11:32). Ele foi 

persistente em cumprir a sua missão e fiel à adoração verdadeira (I Samuel 

7:3-6).  

Em todos os seus procedimentos ele era honesto (I Samuel 12:3), corajoso 

e firme em anunciar e sustentar os julgamentos e as decisões de Deus (I 

Samuel 10:24; 13:13; 15:32 e 33).  

A última menção feita a Samuel diz respeito ao relato sobre Saul, quando 

foi pedir a uma médium espírita em En-Dor que lhe fizesse subir Samuel 

(I Samuel 28:1-25).  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:The_Tomb_Of_Propet_Samuel.JPG


APARIÇÃO EM EM-DOR 

 

 

 

A PASSAGEM MAIS USADA PELOS IMORTALISTAS para mostrar a 

crença na vida pós-morte no Antigo Testamento é uma sessão espírita.  

O relato da suposta conversa com o “espírito” de Samuel se encontra em 1ª 

Samuel 28. Isso só pode ser mesmo fruto de uma teologia fraca que na 

carência de evidências sólidas ou factuais precisa apelar para coisas do tipo.  

Nem mesmo os imortalistas mais sérios creem que foi mesmo Samuel quem 

apareceu a Saul, há muitos imortalistas honestos que admitem que se trata 

de um espírito maligno se fingindo de Samuel.  

Temos várias razões para desacreditar que, de fato, o espírito de Samuel 

tenha conversado com Saul (além do fato de que, como vimos, não existe 

uma alma imortal no homem). 

Em primeiro lugar, Deus havia cortado todo o tipo de comunicação dEle com 

Samuel. Esse fato é extremamente importante:  



“E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por 

sonhos, nem por Urim, nem por profetas” (cf. 1Sm.28:6).  

Deus realmente não estava disposto a dar nenhum tipo de mensagem dEle a 

Saul. Isso aconteceu porque este havia desobedecido às ordens do Senhor. 

Havia se tornado repugnante a Ele, e por isso Deus não lhe mandava uma 

resposta, nem por sonhos, nem por visões, nem por profetas e nem mesmo 

pelo Urim. Em outras palavras, Deus definitivamente havia cortado todo e 

qualquer laço com o rei Saul. 

Logo, não foi Samuel quem apareceu a Saul.  

Se Deus não havia dado resposta a Saul, então Ele não mandaria Samuel falar 

com ele. Dizer que foi de fato Samuel quem apareceu a Saul significa dizer 

que Deus mudou de opinião tão rapidamente com relação a dar uma 

mensagem a Saul, se arrependendo de não ter dado a mensagem antes.  

Ora, por que razão Deus não mandaria a resposta a Saul por meio de meios 

legais e lícitos para o povo israelita, como o Urim, os profetas, ou por sonhos 

ou por visões, mas ao invés disso foi dar a resposta a Saul justamente por 

meio de uma prática condenada pelo próprio Deus? 

Em outras palavras: se Deus não havia dado resposta a Saul pelos meios 

“lícitos”, por que iria dar a resposta por um meio ilícito e contrário àquilo 

que Ele mesmo tinha ordenado? Sabendo que o nosso Deus “não muda”(cf. 

Ml.3:6) e que nEle “não há mudança nem sombra de variação alguma” (cf. 

Tg.1:17), é incoerente crer que Ele primeiro não quis responder Saul, mas 

depois mudou de ideia e quis respondê-lo; que primeiro não quis dar uma 

resposta nem mesmo por meios lícitos que convém, mas depois decidiu 

responder-lhe justamente através de uma prática pagã condenada pelo 

próprio Deus! 

Em segundo lugar, a própria passagem diz claramente, no verso 6, que Deus 

não queria mandar uma resposta para Saul por meio de nenhum profeta. 

Sabemos que Samuel era um profeta. Se fosse a vontade de Deus ter enviado 

uma resposta através de Samuel, que era profeta, Ele certamente já o teria feito 

antes, quando Saul havia consultado os próprios profetas. Mas vemos o texto 

bíblico dizendo claramente que Deus não queria usar profetas para falar com 

Saul (v.6). Portanto, sendo Samuel um profeta e sabendo que Deus não 



queria usar profetas, não é correta a afirmação de que Samuel apareceu a Saul 

em En-Dor. 

Em terceiro lugar, devemos lembrar que consultar os mortos era uma prática 

pagã totalmente repudiada pelas Escrituras e abominada por Deus (cf. 

Ex.22:18; 1Sm.28:3). Deus não enviaria o seu servo Samuel a falar com o rei 

Saul se Ele próprio havia proibido esse tipo de comunicação!  

A razão pela qual a comunicação com os mortos era proibida é porque quem 

aparece de fato é um demônio, e não “espíritos”, já que, como vimos, 

“espírito” na Bíblia não tem parte nenhuma com uma entidade imaterial 

presa dentro do nosso corpo com personalidade e consciência. 

Em quarto lugar, Deus ordenou que Saul devia morrer exatamente em 

decorrência desta atividade de buscar estabelecer esse tipo de comunicação 

proibida pelo próprio Deus (cf. 1Cr.10:13). Ora, se Deus decidiu se comunicar 

com o rei Saul por aquele meio (“permitindo” a aparição de Samuel a ele), 

então Ele terminou traindo ao rei!  

Como podemos imaginar um Deus traiçoeiro assim? Pois além de ser volúvel 

por determinar algo e logo em seguida mudar de ideia (passando a ideia de 

alguém que passa por cima de Suas próprias regras), ainda castiga com morte 

o rei justamente porque foi em busca de uma comunicação proibida, mas 

que, na verdade, teria sido propiciada pelo próprio Deus! 

Em quinto lugar, porque Samuel, como profeta de Deus, não iria tomar a 

iniciativa de atender ao chamado de uma feiticeira, o que contrariaria 

diretamente a ordem divina de que os vivos não busquem comunicar-se com 

os mortos. Além disso, não se submeteria às regras de necromancia, que não 

iriam jamais interferir em alguém que realmente estivesse na presença de 

Deus.  

As Escrituras afirmam que quem buscasse a prática de necromancia seria 

contaminados por ela (cf. Lv.19:31; Ap.22:15). Se Samuel atendesse ao 

chamado da feiticeira estaria contribuindo para uma prática condenada por 

Deus, e, além disso, estaria se contaminando em decorrência disso, e se assim 

sucedesse nem mesmo poderia mais voltar à companhia divina, pois na 

presença de Deus não entra quem se contamine (cf. Ap.21:27). 

Então, de duas possibilidades, temos apenas as seguintes propostas: 



(1) Ou Deus ordenou que Samuel se apresentasse a Saul, o que é improvável 

e ilógico, tendo em vista que Ele não quis comunicar-se com Saul pelos meios 

legais e lícitos (v.6), seguindo-se que muito menos iria se comunicar com ele 

justamente mediante uma prática condenada por Ele próprio (cf. Lv.24:7) e, 

pior que isso, depois puni-lo com a morte justamente por esta prática 

propiciada pelo próprio Deus! 

(2) Ou foi Samuel quem quis se apresentar ao chamado da feiticeira por 

conta própria, algo que é ainda mais absurdo, tendo em vista que ele estaria 

se contaminando com esta prática e estaria indo contra as permissões do 

próprio Deus. Se a premissa 1 estiver errada, então Deus não quis se 

comunicar com Saul por tal meio, e, se Samuel mesmo assim se apresentou a 

Saul, então ele só poderia ter “passado por cima” das ordens de Deus ao se 

apresentar à feiticeira.  

De qualquer modo, a encruzilhada é notável: ou Deus ordenou que Samuel 

se apresentasse (o que já vimos que é ilógico e de todo incoerente), ou então 

Samuel passou por cima do próprio Deus (muito, muito mais ilógico e 

incoerente!). A única conclusão lógica que podemos chegar é que não foi 

Samuel quem se apresentou a Saul em En-Dor. 

Em sexto lugar, se foi de fato Samuel quem se apresentou para Saul, então 

teríamos que dar crédito para todas as sessões espíritas abrindo uma clara 

possibilidade de eles estarem realmente se comunicando com os “espíritos”. 

Afinal, se Samuel pôde tranquilamente se apresentar diante daquela 

feiticeira mesmo sendo contra a vontade e a Palavra de Deus, quem é que 

garante que o mesmo não pode se repetir nos dias de hoje, e os “espíritos” (de 

santos, inclusive) apareçam com “mensagens” às pessoas vivas da terra? 

Em sétimo lugar, o que a feiticeira diz ter visto foi um ser sobrenatural, ou 

seres sobrenaturais —“um deus-elohim”. Este termo é utilizado com grande 

frequência quando com relação a falsos deuses (cf. Gn.35:2; Êx.12:12; 

Êx.20:3), e Paulo nos diz que o agente que atua por detrás dos “deuses” são 

os demônios (cf. 1Co.10:20). Portanto, nada mais aconteceu senão “o próprio 

Satanás se transfigurando em anjo de luz” (cf. 2Co.11:14).  

Vale ressaltar que em momento nenhum da Bíblia o profeta Samuel é 

descrito como sendo um “deus” (elohim), mas o diabo, sim, este é descrito 

como sendo o “deus deste século” (cf. 2Co.4:4). Portanto, é muito mais lógico 



e coerente que quem tenha se apresentado tenham sido demônios, e não o 

próprio profeta. 

Em oitavo lugar, porque o referido ser que a feiticeira viu “subia de dentro da 

terra” (v.13). Ora, os seres “divinos” não vem de “dentro da terra” (tal citação 

é estranha à Bíblia), mas sim do alto (cf. Gn.22:11,15; 2Rs.2:11; Is.6:1,2; Is.32:15; 

Lc.2:13,14; Mt.3:16,17; Ap.14:6).  

Negar isso seria contradizer seriamente a Palavra de Deus.  

Os próprios imortalistas entram em séria contradição com a sua própria 

teologia aqui neste ponto. Pois eles afirmam que o espírito que possuímos é 

uma “alma imortal” com consciência e personalidade que sobrevive à parte 

do corpo após a morte, e Salomão, ainda nos tempos do Antigo Testamento, 

afirma que o espírito sobe para Deus após a morte (cf. Ec.12:7). 

Portanto, se o espírito é a tal “alma imortal”, então os espíritos ou almas 

imortais deveriam estar no Céu na época do Antigo Testamento, e não 

debaixo da terra. Consequentemente, Samuel estaria lá em cima, com Deus, 

entre os salvos, e não “debaixo da terra”, de onde a feiticeira o viu.  

Ela disse claramente que “vejo deuses que sobem da terra” (v.13), e não 

que descem do Céu. Então, visto que o espírito sobe para Deus e não “desce” 

para debaixo da terra, se fosse o Samuel verdadeiro ele não estaria sendo 

visto “subindo da terra”, a não ser que o espírito dele tenha subido para Deus, 

depois descido de novo para debaixo da terra, depois subido de novo para 

atender à necromancia da feiticeira... enfim... diante de tamanha contradição 

lógica só nos resta desacreditar na implausível interpretação que alguns 

imortalistas fazem desta passagem, dizendo que era mesmo Samuel quem 

apareceu e caindo em uma série de contradições insuperáveis pela frente, que 

inteiramente refutam tal teoria mirabolante. 

Em nono lugar, porque a “predição” do suposto Samuel de que “amanhã tu e 

teus filhos estareis comigo” (v.19) significaria então que os profetas de Deus 

e reis apóstatas compartilham a mesma habitação após a morte? Não, isso é 

um absurdo e anti-bíblico.  

Mesmo se Samuel estivesse vivo em algum lugar, Saul (um rei ímpio de 

acordo com a Bíblia) não estaria na mesma habitação de Samuel! Se o espírito 



de Samuel estava no Paraíso com Deus, então de modo algum que Saul, um 

rei ímpio, estaria com o próprio Samuel após a morte.  

O pseudo-Samuel cria que justos e ímpios partilhariam conscientemente o 

mesmo lugar após a morte, estaria um junto do outro, o que é negado pela 

própria teologia imortalista! 

Como crer em um “Samuel” que cai em tantas contradições ao ponto de 

contradizer a própria teologia imortalista com as suas declarações? E como 

podem os imortalistas fazerem uso dessa passagem como suposta “prova” da 

imortalidade da alma, se ela quando analisada em seu todo refuta as próprias 

crendices populares sobre Céu e inferno e destinos diferentes entre justos e 

ímpios após a morte e antes da ressurreição?  

De acordo com a própria teologia popular que segue a tendência imortalista, 

os ímpios já estão no inferno e os justos já estão no Céu e, portanto, Saul não 

estaria “comigo” (junto com Samuel) mas sim queimando em uma outra 

dimensão enquanto Samuel desfrutava das bênçãos paradisíacas (enquanto 

atendia o chamado de feiticeiras...). Veja que é a própria doutrina imortalista 

entrando novamente em contradição com ela mesma. 

Em décimo lugar, segundo boas traduções (como a versão inglesa King James 

e a espanhola Reina Valera), a feiticeira disse que avistava “deuses”, no 

plural (v.13). Será que Samuel veio acompanhado de um comitê de santos que 

subiam da terra para atender ao chamado da feiticeira? Não, tudo indica que 

tratavam-se de espíritos malignos. 

Em décimo primeiro lugar, porque Saul não foi entregue nas mãos dos 

filisteus (v.19), como dizia a profecia do pseudo-Samuel. A profecia indicava 

que Saul viria a ser morto pelas mãos dos filisteus. Mas o fato é que Saul se 

suicidou (cf. 1Sm.31:4), e veio parar nas mãos dos homens de Jabes-Gileade 

(cf. 1Sm.31:11-13), e não dos filisteus (nem Saul e nem os moradores de Jabes-

Gileade eram filisteus).  

Saul apenas passou pelas mãos dos filisteus, mas não foi entregue aos filisteus. Ele 

foi entregue aos cidadãos de Jabes-Gileade, após cometer suicídio. Claro que 

o pseudo-Samuel não podia prever esse detalhe. 

 



Em décimo segundo lugar, porque a profecia de “Samuel” era que no dia 

seguinte “tu e teus filhos estarão comigo” (v.19). Isto indica que todos os 

filhos de Saul estariam com ele, pois não foram feitas exceções na mensagem 

de Samuel. Na melhor das hipóteses, a maioria dos filhos [em geral] estariam 

mortos com ele. Contudo, metade dos filhos não morreram.  

Saul tinha seis filhos e três deles sobreviveram. Morreram na batalha Jônatas, 

Abinadabe e Malquisua (cf. 2Sm.31:8-10; 21:8). Alguns imortalistas 

contestam este fato alegando que a profecia poderia ser considerada 

verdadeira se somente um filho morresse. Isso, porém, não é verdade. Ela não 

diz “alguns dos teus filhos”, mas diz claramente “os teus filhos”. Se isso não 

implica em totalidade, pelo menos implica em maioria geral. Mas nem em 

um caso nem em outro a profecia obteria êxito, visto que a metade dos filhos 

de Saul permaneceram vivos após a batalha! 

Esses fatos contrastantes tornam essas profecias de “Samuel” uma flagrante 

contradição com o testemunho da parte de Deus a respeito do verdadeiro 

Samuel, que “nenhuma das suas palavras deixou cair em terra" (cf. 1Sm.3:19). 

Por mais que Satanás quisesse colocar os filhos (a profecia não traz exceção 

a ninguém e ainda generaliza) na morte, apenas conseguiu isso com a metade 

deles. Como o diabo não é onisciente como Deus é, ele não pôde fazer 

profecias exatas, mas apenas generalizações, em estilo sibilino, e ainda por 

cima erradas, quando muito apenas parcialmente corretas. 

Em décimo terceiro lugar, e provavelmente o maior de todos os vários erros 

da “profecia” do pseudo-Samuel, vemos ele afirmando que “amanhã você e 

seus filhos estarão comigo (mortos)” (v.19). Entretanto, isso só ocorreu dias 

depois, e não no dia seguinte (cf. 1Sm.30:1; 31:1-6).  

Alguns imortalistas tentam contornar tamanha contradição tão evidente 

entre o relato do pseudo-Samuel e este fato bíblico dizendo que a palavra 

“amanhã” refere-se a um tempo indefinido, o que implica que Saul e seus 

filhos não precisariam morrer no dia seguinte. Contudo, a palavra utilizada 

no original hebraico para “amanhã” neste texto é mahar, que significa 

realmente dia seguinte, e não um tempo indefinido, como em Êxodo 9:5:1, 1ª 

Samuel 20:5, Provérbios 3:28, Isaías 22:13 e em outros textos. 

 



A palavra utilizada para “amanhã”, portanto, tem o sentido de dia seguinte, e 

não de tempo indeterminado. Se o pseudo-Samuel cresse que a morte de Saul e 

de seus filhos não fosse no dia seguinte, mas em algum tempo mais tarde, 

teria empregado o plural (“daqui alguns dias”), ou expressões mais gerais de 

um tempo indeterminado ainda que iminente, como “em breve”, ou 

simplesmente não mostraria nenhuma expressão temporal, muito menos 

empregaria mahar, que significa dia seguinte, se soubesse que seria em 

qualquer outro dia menos no dia seguinte!  

Na verdade, as contra-argumentações imortalistas, que carecem 

inteiramente de fundamento bíblico, servem apenas para tentar contornar o 

fato óbvio de que o pseudo-Samuel que se apresentou em En-Dor errou, 

errou e errou em suas predições. 

Em qualquer outro lugar da Bíblia onde mahar é apresentado eles nem sequer 

contestam o fato de que se trata realmente do dia seguinte, mas, como aqui 

vai contra a teologia deles, então elesprecisam apelar e dizer que aqui, e 

somente aqui, essa palavra tem um “sentido diferente e mais amplo”, que não 

significa aquilo que sempre significa em todo o Antigo Testamento, e que 

“Samuel” preferiu a utilizar mesmo correndo o risco de ser “mal 

interpretado” quando poderia ter empregado inúmeras expressões 

diferentes que poderiam se encaixar corretamente no tempo da morte de 

Saul e seus filhos!  

De fato, fica difícil ver quem erra mais: se foi Saul com as suas predições ou 

se são os imortalistas em suas inúteis tentativas de tentar negar a todo o 

custo o óbvio da Bíblia Sagrada a fim de defender uma profecia nitidamente 

falsa. 

Finalmente, em décimo quarto lugar, a Bíblia diz que Saul entendeu que era 

Samuel (cf. 1Sm.28:14). Partindo do pressuposto de que o rei Saul 

havia entendido (na percepção dele) que tratava-se de Samuel, o texto 

continua relatando como era na visão deste. Foi Saul que “deduziu” que o 

vulto que subia da terra, ao qual ele não via, era o profeta Samuel.  

Não foi Deus que disse que era Samuel, foi o rei Saul que entendeu que 

supostamente tratar-se-ia de Samuel. Portanto, a alegação imortalista de que 

o texto bíblico fala de “Samuel” e não de “demônio” fracassa exatamente em 



não admitir o óbvio do texto bíblico, de que este tratava o caso do ponto de 

vista do próprio Saul e de acordo com o entendimento deste. 

Saul realmente achava que era Samuel, por isso o texto diz que “Saul 

entendeu que era Samuel” (v.14) e continua o relato de acordo com a opinião 

de Saul, isto é, que se tratava de Samuel e não de um espírito maligno. Ignorar 

que o texto está retratando claramente apercepção de Saul e não dando um 

“veredicto” sobre se era ou não Samuel é simplesmente ignorar a exegese 

correta do texto em seu todo.  

Concluímos, pois, que não foi Samuel quem se manifestou em En-Dor. Tudo 

não passou de uma fraude e artimanha de um espírito maligno. Satanás é 

experiente, perito em contrafazer as coisas de Deus, e até mesmo em imitar 

falsamente os mortos. Nem com sessão espírita a imortalidade da alma 

consegue se sustentar.  

O fato é que os escritores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, jamais 

falaram em imortalidade da alma, mas sempre respaldaram frequentemente 

que os mortos passam inconscientes o sono da morte (cf. Sl.13:3; Ec.9:5,6; 

Ec.9:10; Sl.146:4; Sl.6:5; Sl.115:17; Sl. 13:3; Jó 14:11,12; Sl.30:9; Is.38:18; Is.28:19; 

Sl.94:17).  

E, contra fatos, não há argumentos – nem mesmo sessão espírita. 

 

 

 

 

 

 

 

 


