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PREFÁCIO  DA SÉRIE

Cada volume da série A Palavra de Deus para você o transporta 
ao âmago de um livro da Bíblia e aplica as verdades nele con-
tidas ao seu coração.

Os objetivos principais de cada título são:

 estar centrado na Bíblia;
 glorificar a Cristo;
 ter aplicação relevante;
 ser lido com facilidade.

Use 1Samuel para você:
... para ler e estudar. Você pode simplesmente percorrê-lo 

de capa a capa, lendo ou estudando, como um livro que explica 
e investiga os temas, as exortações e os desafios desse trecho 
das Escrituras. 

... para meditar e se alimentar. Você pode trabalhar o livro 
como parte de suas devoções pessoais regulares, ou usá-lo em 
conjunto com um sermão ou uma série de estudos bíblicos 
na sua igreja. Neste volume, cada capítulo é dividido em duas 
seções, com perguntas para reflexão no fim de cada uma delas. 

... para ensinar e liderar. Pode usá-lo como recurso no 
ensino da Palavra de Deus, tanto no ambiente de um pequeno 
grupo quanto em toda a igreja. Você verá que versículos ou 
conceitos complicados estão explicados aqui em linguagem 
simples, e encontrará temas e ilustrações úteis, acompanhados 
de sugestões de aplicação. 

Os livros desta série não são comentários. Não pressupõem 
um entendimento das línguas originais da Bíblia, nem um alto 
nível de conhecimento bíblico. Palavras de uso mais raro, ou 
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que são usadas de maneira diferente na linguagem do dia a dia 
da igreja, são marcadas em versalete quando aparecem pela 
primeira vez e explicadas em um glossário no fim do volume. 
Em geral os substantivos e os adjetivos aparecerão no glossário 
no masculino e no singular e os verbos, na forma não flexio-
nada. Nele você também encontrará detalhes de recursos que 
poderá utilizar em conjunto com o livro, tanto na vida pessoal 
quanto na igreja.

Oramos para que, durante a leitura, você seja impactado 
não só pelo conteúdo de cada livro da série, mas pelo livro que 
ele está ajudando a expor; e para que você venha a louvar não o 
autor desta obra, mas Aquele para o qual ela aponta.

Carl Laferton
Editor da série 
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INTRODUÇA� O  A 1SAMUEl

Vivemos em uma época em que a liberdade pessoal é talvez o 
valor mais elevado de nossa cultura.

“Você não manda em mim.”
“Não imponha seus pontos de vista a mim.”
“O que lhe dá o direito de me dizer o que devo fazer?”

Ou, em outras palavras, quando a história de nossa época 
tiver sido escrita, talvez seja resumida como um tempo em que 
“cada um fazia o que lhe parecia certo”. Essas palavras poderiam 
ser o hino de nossa época. Na verdade, são as últimas palavras do 
livro de Juízes ( Jz 21.25). Essa atitude não é nova.

Na Bíblia hebraica, diferentemente da Bíblia em nosso idioma 
hoje, 1Samuel vem logo após Juízes (Rute pertence aos “Escri-
tos” e, por isso, vem depois). Assim, a última coisa que lemos 
antes do início do livro de Samuel na Bíblia hebraica é o último 
versículo de Juízes: “Naquela época não havia rei em Israel; 
cada um fazia o que lhe parecia certo”.

De muitas maneiras, a história contada em 1 e 2Samuel é a 
solução para esse problema. Os livros de 1 e 2Samuel eram ori-
ginariamente um só livro, o livro de Samuel. O livro de Samuel 
começa sem rei e termina com rei.

A época em que Israel não tinha rei foi um período de anar-
quia moral. Os últimos capítulos do livro de Juízes proporcio-
nam uma leitura sombria. Essas histórias você nunca aprendeu 
na escola dominical. Elas são feias e brutais. A vida é assim 
quando não há rei algum e cada um faz o que lhe parece certo. 

No entanto, a situação é mais ambígua. É verdade que 
Israel não tinha rei; mas, fundamentalmente, a razão disso era 
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que a nação se recusava a reconhecer que Deus era o seu rei. 
O Senhor precisava ser o rei de Israel. O verdadeiro problema 
não foi a ausência de um rei, mas a ausência de obediência a 
Deus como rei. 

Essa ambiguidade continua no livro de Samuel. Veremos 
que Israel pede um rei e Deus considera tal pedido uma rejei-
ção de seu governo. Conheceremos o governo do primeiro rei, 
Saul, e indagaremos se o fato de Israel ter um rei é um grande 
avanço. Até mesmo a ascensão do rei Davi na segunda metade 
de 1Samuel e seu governo em 2Samuel demonstram ser uma 
bênção somente parcial. 

Assim, 1Samuel faz com que olhemos para além dessa his-
tória do antigo Israel. Os reis de Israel eram ungidos com óleo, 
de modo que cada um deles era conhecido como “o ungido” — 
“messias”, em hebraico, ou “cristo”, em grego. Diante do reinado 
desastroso de Saul, o rei que Israel pediu, e o reino imperfeito 
de Davi, o rei com que Deus abençoou seu povo, nosso olhar 

é direcionado para o Cristo, 
o único homem que governa 
o povo de Deus do modo que 
Deus quer. O próprio Deus 
prometeu a Davi que um de 
seus filhos reinaria sobre o 

povo de Deus para sempre (2Sm 7). Portanto, a história dos pri-
meiros cristos nos deixa ansiando pelo governo do último Cristo.

Os temas e ênfases diversos de 1Samuel ficarão claros à 
medida que a história se desenvolver e, no último capítulo, 
serão relacionados entre si, quando voltaremos à razão de esse 
livro ter sido escrito. Mas, ao longo de toda a leitura de 1Samuel, 
enxergaremos Jesus Cristo. E enxergar Jesus Cristo em e por 
meio de 1Samuel permitirá que o vejamos com cor e textura 
novas e que percebamos de modo novo o que significa segui-lo 
como Rei em uma época que cultua a liberdade pessoal. 

A história dos primeiros 
cristos nos deixa 

ansiando pelo governo 
do último Cristo.
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Duas observaço�es sobre o livro
Quem escreveu os livros de 1 e 2Samuel? A resposta curta é 
que não sabemos. Eles foram denominados segundo o nome do 
profeta Samuel, mas isso não significa que ele os escreveu. Na 
versão grega do Antigo Testamento, eles são chamados de “1 e 
2Reinos”. E a morte de Samuel é descrita em 1Samuel 25.1, 
de modo que ele não poderia tê-lo escrito após esse momento. 
No entanto, Samuel pode ter sido uma fonte para os livros: 
1Crônicas 29.29 fala sobre os “registros históricos do vidente 
Samuel”. Os livros provavelmente foram compilados com base 
em fontes diferentes. 

E que tipo de gênero é o desse livro? Uma descrição útil é 
que o livro é uma história pregada. Em outras palavras, é histó-
ria real. Não é uma compilação de parábolas ou fábulas — os 
acontecimentos que o livro descreve são reais. Mas é mais do 
que um relato de acontecimentos. Em 1Crônicas 29.29, lemos: 
“Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, 
estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, do 
profeta Natã e do vidente Gade”. Havia outros anais históri-
cos. O autor de Samuel fez mais do que criar um relato histó-
rico: seus escritos têm um propósito. O que ele registra nunca 
é menos do que histórico, mas, ao lermos o que ele escreveu, 
estamos fazendo muito mais do que lendo história. O seu 
relato nos mostra quem é Deus e como ele governa o seu povo; 
e o seu relato nos mostra Jesus, o seu Cristo.
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1SAMUEl  CAPÍTUlO 1  VERSÍCUlOS 1-28

   CAPÍTUlO 2  VERSÍCUlOS 1-11

1. UM REI VINDOURO

Quando você olha para o estado da igreja atual, ou quando 
olha para o estado de nossa nação e sua cultura, o que vê? É 
difícil evitar a percepção de que em alguns aspectos há uma 
crise. Deus não é reconhecido. Seus caminhos não são segui-
dos. Talvez não haja nada de novo nisso. Mas hoje Deus é alvo 
de zombaria e oposição. Os novos ateus descrevem a si mes-
mos como “antiteístas”. Não têm apenas ideias diferentes, 
mas são ativamente anti-Deus. 

Os livros de 1 e 2Samuel eram originariamente um só 
livro, o livro de Samuel. Na Bíblia hebraica, eles vêm ime-
diatamente após Juízes 21.25: “Naquela época não havia rei 
em Israel; cada um fazia o que lhe parecia certo”. Esse pode-
ria ser o lema de nossa época: cada um faz o que lhe parece 
certo. Você pode inventar a sua própria moralidade. Você pode 
decidir por si mesmo o que é certo. Se você ler os últimos 
capítulos de Juízes, descobrirá logo que uma cultura que viva 
segundo esse sistema é realmente repulsiva. Como viver nesse 
tipo de situação? 

Quatro vezes no final de Juízes somos informados de 
que “[n]aquela época não havia rei em Israel” ( Jz 17.6; 18.1; 
19.1; 21.25). Então 1Samuel começa: “Havia certo homem...” 
(1Sm 1.1) e inevitavelmente indagamos: “É este o homem que 
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será rei em Israel?”. Logo fica claro que não é ele. Mas é disso 
que trata o livro de Samuel: o homem que será o rei de Israel.

A única outra ocasião em que a expressão “certo homem” é 
usada na Bíblia é na introdução à história de Sansão ( Jz 13.2). 
Assim, o autor de Samuel imediatamente nos alerta sobre o 
fato de que estamos na época dos juízes (e de fato Samuel e 
Sansão podem muito bem ter sido contemporâneos). Esta-
mos esperando por um rei. É por isso que Elcana é introdu-
zido com uma longa genealogia (1Sm 1.1). Se você estiver 
familiarizado com as histórias de reis de Israel (como prova-
velmente seria o caso dos leitores posteriores no período do 
Antigo Testamento), perceberá que isso soa como uma intro-
dução a um rei. 

Assim, estamos sendo levados à expectativa de que essa é 
a história do rei Elcana. Mas não é isso que obtemos. Temos 
a expectativa da história de um rei... e recebemos a histó-
ria muito íntima da aflição particular de uma mulher — 
tão particular que, na oração que fez, sua voz nem mesmo 
era ouvida. 

A história de Ana é estruturada segundo um padrão quias-
mático (chamado assim por causa da letra chi, cuja forma é 
como um x), em que o primeiro e o último acontecimentos são 
paralelos, o segundo e o penúltimo acontecimentos são parale-
los e assim por diante. No centro da história está o surgimento 
de Samuel. 

a. Viagem de Elcana e sua família de Ramataim para Siló (1.1-8)
 b. Oração de lamento de Ana (v. 9-11)
  c. Conversa de Eli e Ana (v. 12-18)
   d. Nascimento de Samuel (v. 19-23)
  c’. Conversa de Eli e Ana (v. 24-28)
 b’. Oração de alegria de Ana (2.1-10)
a’. Retorno de Elcana e sua família de Siló para Ramataim (v. 11) 
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A terrível situaça�o de Ana 
O texto de 1Samuel 1.2 sugere que Ana era a primeira esposa 
de Elcana; o versículo 5 diz que ela era o seu primeiro amor. 
O nome “Ana” significa “favorecida”. Mas ela é estéril, e, 
assim, Elcana toma uma segunda esposa, Penina. Para tornar 
as coisas piores para Ana, o nome Penina significa “fértil” e, 
em  conformidade com o seu nome, Penina tem filhos. Não 
ficamos sabendo quantos filhos ela teve, mas o versículo 4 fala 
sobre “todos os filhos e filhas dela”. O versículo 2 acentua esse 
contraste: “... Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha”.

A esterilidade tinha um significado adicional no Israel do 
Antigo Testamento. A promessa de um Salvador a Adão (3.15) 
e de descendência a Abraão (Gn 22.17,18) significava que as 
pessoas estavam procurando um Salvador que viesse de dentro 
de Israel. Sempre que nascia uma criança, surgia a pergunta: 
“Será que é este?”. Sem filhos, não havia futuro para o povo de 
Deus e fundamentalmente nenhuma esperança para o mundo. 
Assim, a esterilidade era uma tragédia pessoal, exatamente 
como é hoje. Mas também trazia um sentimento de exclusão 
dos propósitos do povo de Deus. O fato de que o interesse 
principal de Ana é a participação no futuro do povo de Deus 
é talvez reforçado pelo fato de que, ao receber um filho, ela o 
devolve a Deus (1Sm 1.28). 

O versículo 5 é ambíguo. Ele provavelmente significa: 
“Embora amasse Ana, ele lhe dava somente uma porção, pois o 
Senhor havia fechado o seu ventre” (RSV). Elcana está sendo 
escrupulosamente justo. É uma porção por pessoa. Mas isso 
significa que Penina recebe várias porções para ela e seus filhos 
(v. 4), enquanto Ana recebe somente uma. Isso é justo, mas 
acentua a perda de Ana. Todo ano, quando eles vão a Siló para 
adorar a Deus, Ana é lembrada mais uma vez de que é estéril 
enquanto Penina é fértil. E Penina aproveita a oportunidade, 
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