A Bíblia Inteira num Ano
Lição 9 – O Livro de 1 Samuel
Onde há espaços para preencher, por favor escreve a Escritura mencionada nas suas próprias palavras.
1. O Livro
1 Samuel é o primeiro de três “livros duplos” no Velho Testamento – 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crónicas.
Estes três livros duplos contam a história da ascensão e queda da monarquia em Israel.
2. Os Manuscritos
Nos manuscritos Hebraicos, 1 e 2 Samuel são um só livro, tal como 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crónicas. 1 Samuel marca
um período definido: o nascimento de Samuel, o último dos Juízes, até a morte de Saul, o primeiro dos reis. Este
período dura mais ou menos 115 anos.
3. O Autor
O autor do livro é o Espírito Santo – mas parte do livro foi escrito por Samuel (1 Samuel 10:25). Outras sugestões
para co-autores são encontradas em 1 Crónicas 29:29.
4. A Estrutura
SAMUEL: O último dos Juízes – capítulos 1-8
SAUL: O primeiro dos Reis – capítulos 8-15
DAVID: O sucessor ungido – capítulos 16-31
5. A Mensagem Central
O povo exige um rei – escolhendo menos que o melhor plano de Deus (capítulo 8).
6. Samuel – capítulos 1-8
(1) O ministério de Samuel é o início do ofício profético.
1 Samuel 3:2; 10:5; 19:18-24 ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Actos 13:20 ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Hebreus 11:32 ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(2) Os anos silenciosos de Samuel – 4:1-7:3. Samuel não é mencionado nestes 3 capítulos, um período de quase
20 anos. Durante este tempo, a Arca do Senhor é o foco central.
(3) Samuel como o Juíz – 7:3 – 8 :22. Continuou no serviço depois de 8:22 mas agora o líder da nação é um rei,
começando no capítulo 9. Nota 7:15 _________________________________________________________
(4) O povo exige de Samuel um rei – 8:5. Nota 8:7 – o verdadeiro significado da sua exigência é dado: “...não te
têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles.”
7. Saul, o primeiro dos reis – capítulos 8-15
(1) Israel queria um rei como as outras nações – e Deus concedeu-lhe o seu pedido (8:19-22). Uma boa lição
para nós: podemos ter o melhor que Deus tem para nós (a sua vontade) ou o “segundo melhor” (a sua
vontade permissíva).
(2) Saul foi escolhido como rei (9:2) e foi ungido por Samuel (10:1). ____________________________________
________________________________________________________________________________________
(3) O declínio de Saul encontra-se nos capítulos 13 a 26. Veja 13:12-13 – um ato de impaciência.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
15:19-23 – um ato de rebellião
16:14 – “o espírito do Senhor se retirou de Saul”

18:7-11 – Saul tenta matar David por causa de inveja. Veja versículo 9 _______________________________
________________________________________________________________________________________
26:21 – Saul diz, “Pequei”
28:7-20 – os atos finais da vida de Saul são bruxaria e no capítulo 31, suicídio. Veja 28:7 ________________
________________________________________________________________________________________
8. David, o sucessor ungido – capítulos 16-31
(1) David é escolhido por Deus (através de Samuel) para ser o sucessor – 16:1-11.
(2) David é ungido rei – 16:12-13. ________________________________________________________________
Nota: David só foi ungido depois da morte de Saul. Ele foi humilde e fez-se um servo, mesmo sabendo que
iria ser o próximo rei. Filipenses 2:7 _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(3) David e Golias – 17:31-54. Efésios 6:13-17 ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(4) Jónatas, filho de Saul, amou David – capítulo 18. Durante o resto de 1 Samuel, David foi odiado por Saul.
Leia as palavras de David em Salmo 59. ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Salmo 59:1 e 16 ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Este foi um tempo de provas, tentação, e preparação para David. Ele foi ameaçado por Saul e encontrou
refúgio entre os Filisteus. Aqui ele escreveu Salmo 56.

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO?
Quais são os três “livros duplos” do Velho Testamento? ___________________________________________
Quais são as três personagens principais deste livro? _____________________________________________
Qual é a mensagem central deste livro? ________________________________________________________
Nomeia a outra personagem que é bem conhecida pelo seu amor por David? _________________________
O David foi entronizado no livro de 1 Samuel? ____________

TRABALHOS PARA CASA:
1. Leia o livro de 2 Samuel (4 capítulos por dia OU capítulos chaves: 2, 5, 7, 8, 11, 12, 18, e 23)
2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana.
3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia.
4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia pronto para estudar 2 Samuel.

