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INTRODUÇÃO

Em se tratando do Reino de Deus, tudo se estabiliza ou cresce com uma
boa liderança, que tem sua operosidade por meio de homens que Deus usa. A
anarquia visível no livro de Juízes (Jz 21.25) revela a instabilidade e o
insucesso por falta de uma sólida liderança.

O momento áureo que irá despontar na liderança de Davi e de Salomão,
como descrito em 1 e 2 Samuel e 1 Reis 1–11, contrasta com a conflituosa e
instável vivência no livro de Juízes e tonicamente ressalta a significância de
bons e verdadeiros líderes, que tenham compromisso com Deus e queiram, de
fato, fazer a vontade dEle, tendo súditos que se submetam às normas divinas.

As mudanças implementadas por Davi e Salomão serão grandiosas no
campo político, social e religioso.1 Haverá um crescimento sem precedente.
As páginas áridas de Juízes serão pintadas com as ações enérgicas de Davi,
sob a potente mão de Deus, e embelezadas pelo seu filho Salomão, o que
redundará em um panorama florescente.

O limiar da história de Israel, ainda que apresentado como um povo que
confiava em Deus, por vezes revela suas fragilidades, de modo que, sendo
composto por tribos, ligadas por laços sociais, errava, pecava, daí voltava-se
para o Soberano buscando seu auxílio. Com Davi e Salomão nascerá um
reino forte, glorioso, de modo que Israel será a nação mais expressiva e
poderosa na região do Oriente Médio.

A significativa mudança do período dos juízes para a monarquia é visível.
Observe que o capítulo 1 de 1 Samuel descreve a família de Elcana indo
adorar em Siló. Não havia nada de suntuoso nesse santuário de adoração, ao



contrário do Templo feito por Salomão, onde sua glória pungente é
majestosa, cheia de sistemas. Precisava-se de uma arrecadação grandiosa para
a sua manutenção.

Ao estudarmos 1 e 2 Samuel, devemos ter em mente que são relatos
históricos sólidos e reais de personagens importantes; alguns mantinham
relacionamento diretamente com Deus. O que se pretende ao analisar
pedagogicamente a vida desses homens é que a fidelidade deles a Deus era a
chave para o sucesso e que os problemas nascem quando eles quebram essa
aliança.2

Walter A. Henrichsen,3 tratando sobre o estudo dos personagens bíblicos,
denominado biográfico, está certo quando diz: “Esta espécie de estudo
bíblico é divertida, pois você tem a oportunidade de sondar o caráter das
pessoas que o Espírito Santo colocou na Bíblia e de aprender de suas vidas”.

Os personagens bíblicos não eram perfeitos, nem etéreos, mas seres
humanos como cada um de nós; por isso, nas páginas das Sagradas Escrituras
não se ocultam suas fraquezas, lapsos, pecados, mas evidenciam-se aqueles
que, apesar de tudo, buscavam vencer tais fraquezas recorrendo ao poder de
Deus.

Joyce G. Baldwin (1921–1995), em seu comentário bíblico sobre 1 e 2
Samuel, percebe na vida desses homens matéria-prima em grande abundância
para estudar-se a condição humana, pois eles apresentam a vida real com
todas as suas ambiguidades, mas sem o tipo de análise de caráter ou
motivação, tal como poderíamos esperar de textos modernos.

Os homens que tinham comunhão com Deus são descritos como pessoas
normais, com erros e acertos; deles podemos aproveitar aquilo que estava de
acordo com a Palavra de Deus e rejeitar os atos dissonantes, conflituosos,
resultantes da quebra da aliança divina.

Paulo está certo quando diz que o que foi escrito é para nossa advertência
(1 Co 10.11). Sendo assim, faremos um passeio turístico pela Bíblia que
compreende 130 ou 140 anos, envolvendo os seguintes personagens: Samuel,



Saul e Davi, cada um apresentando algo positivo e algo negativo. Nesse caso,
devemos seguir a recomendação de Paulo: julgar todas as coisas e reter o que
é bom (1 Ts 5.21).

Pr. Osiel Gomes

1 LASOR, William S.; HUBBARD, David A.; BUSH, Frederic W. Introdução ao Antigo Testamento.
São Paulo: Vida Nova, 1999, p. 178.
2 Manual Bíblico SBB. Barueri, São Paulo, 2008, p. 255.
3 HENRICHSEN, Walter A. Métodos de Estudo Bíblico. São Paulo: Mundo Cristão, 1997.



CAPÍTULO 1

CONHECENDO OS DOIS
LIVROS DE SAMUEL

I. CONTEXTO HISTÓRICO DE 1 E 2 SAMUEL

A Originalidade de Samuel

Para uma visão panorâmica do conteúdo de 1 e 2 Samuel, faremos um
passeio em aspecto geral, no afã de situar você, leitor, no contexto, a fim de
que possa assimilar bem o que nele está proposto.

Ao abrir a Bíblia Hebraica Stuttgartensi, logo você lerá Shemoel a b b (a,
b) e, na Septuaginta, Basileion A. B. G. D. O Cânon Hebraico apresenta 1 e 2
Samuel como um só livro, ou seja, sem a divisão que consta em nossas
Bíblias em português. Diversos nomes aparecem nas páginas desses dois
livros, mas o protagonista é Samuel, ainda que a ênfase sobre ele seja mais
forte nos primeiros quinze capítulos do primeiro livro. Já no segundo, seu
nome não aparece, mas ele continua sendo o personagem influente.4

Particularmente, podemos asseverar que isso se deve ao fato de ele haver
ungido os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi, o que se tornou algo
indelével, mas, talvez, essa ênfase nos dois livros resulte de sua forte
influência como profeta de Deus. No segundo livro que leva seu nome,
Samuel não aparece mais, posto que a última referência a ele consta em 1
Samuel 28.20.

O nome de Samuel é forte nos dois livros, sendo que ele é citado 125 vezes
só no primeiro livro. Em diversos outros livros das Escrituras Sagradas, seu



nome também aparece, como em Crônicas, Salmos, Jeremias, Atos e
Hebreus. No geral, perfaz um total de 136 vezes que seu nome é citado.
Quanto a essa ênfase constante do nome de Samuel, podemos estar convictos
de que não se trata de mera casualidade, mas de dois fatores preponderantes:
a presença do Senhor em sua vida e a sinceridade em suas palavras.

Em sua origem, como dissemos, no hebraico, esses livros eram um só. A
alteração se dá com o surgimento da Septuaginta (LXX) e daí surge a divisão
em dois — 1 e 2 Samuel —, os quais eram denominados Livros dos Reinos.
Nessa época, também os livros de 1 e 2 Reis, como aparecem em nossas
Bíblias, eram chamados de Livros dos Reinos III e IV.5

Vale ressaltar que é importante que entendamos a citação dos livros dentro
do Cânon Hebraico, também feita por Jesus Cristo (Lc 24.44). Segue então
essa estrutura no hebraico:

• Lei. Os cinco livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.

• Os profetas. Estão arrolados em oito livros.

- Os primeiros quatro livros são chamados de profetas anteriores: Josué,
Juízes, Samuel, Reis.

- Profetas posteriores, mais quatro livros, os quais envolvem os primeiros
três profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel.

- Profetas menores, um livro, mencionando os outros doze profetas.

• Os Kethubhim ou Escrituras. Esses são em número de onze livros, os
quais podem ser classificados assim:

- Os poéticos. São três livros: Salmos, Provérbios, Jó.

- Os cinco rolos ou Megilloth. Cantares de Salomão, Rute, Lamentações
de Jeremias, Eclesiastes, Ester.

- Os três livros históricos: Daniel, Esdras (com Neemias), Crônicas.



Esses livros fazem um total de 24 do Antigo Testamento no Cânon
Hebraico, o que, nas nossas Bíblias, corresponde a um total de 39 livros. Em
que se baseia a contagem diferente? Podemos responder a essa pergunta
usando as palavras do Dr. Turner, em sua Introdução ao Velho Testamento:

Os livros históricos, Reis, Crônicas, e Esdras-Neemias, são por nós
divididos em duas partes ou livros dos profetas menores, que os hebreus
consideravam como um livro só, fazem com que 24 livros mais 11 livros
sejam os mesmos 39 livros que temos em nossas Bíblias. Ocasionalmente
os judeus uniam Rute com Juízes e Lamentações com Jeremias,
perfazendo assim um total de somente 22 livros. (Isso correspondia às
letras do alfabeto hebraico).6

É bom levar em consideração que o livro de Samuel é da categoria dos
profetas anteriores, incluindo ainda os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis.
Essa classificação se dá simplesmente pelo fato de relatarem a história que
começa com a morte de Moisés indo até o desfecho do reino. A inclusão de
Daniel como histórico, e não profético, é resultado de dois fatores:
primeiramente, ele não era considerado profeta, ainda que tenha profetizado;
em segundo lugar, a metade do seu livro se enquadra em um conteúdo
histórico.

Os Personagens Principais do Livro

Diretamente citamos os seguintes nomes: Samuel, o profeta, e logo em
seguida vêm os dois reis que ele ungiu — Saul e Davi. É bom lembrar que
Samuel, sendo filho de Elcana, era um levita. Conforme descreve o texto, ele
nasceu em Ramataim-Zofim, que pertencia ao território de Efraim.

Stanley A. Ellisen,7 falando de personagens importantes que se destacaram
no Antigo Testamento, salienta três nomes: Moisés, Samuel e Esdras. Esses
três homens tiveram um papel relevante na formação da Palavra do Senhor.
De Moisés veio o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia. Esdras
contribuiu com quatro ou cinco livros e organizou o cânon. Já o profeta



Samuel é apontado como autor de três dos livros do meio desse período.
É notável que Samuel tem destaque não somente por ser profeta e escritor,

mas, sim, porque através dele foi que se deu a ação da unção dos primeiros
dois reis de Israel por ordem do Senhor, o que prosseguirá com outros
profetas, culminando com o ato solene de João Batista ungir a Jesus Cristo
como uma consequência profética (Mt 3.14-16).

Acreditamos também que não foi por mera casualidade que os tradutores
passaram a usar como título do livro o nome Samuel. Na verdade, é claro,
evidenciava sua humanidade, mas crê-se que essa reminiscência tinha como
propósito egrégio falar de um humano pedido a Deus, ou ouvido por Deus.

O nome Samuel tem origem no hebraico Shemu’el, que quer dizer
literalmente seu nome é Deus. O primeiro elemento tem relação com o
aramaico shem, shema, shum, que significa nome, e o segundo, El, quer dizer
Deus, Senhor. A Vulgata Latina de Jerônimo conferiu aos dois primeiros
livros, de um total de quatro, o nome de Samuel. Na Bíblia Vulgata Latina,
você encontrará a seguinte expressão: Incipit Liber Samuhelis, O livro de
Samuel começa. Creio, particularmente, que o trabalho de Samuel, na
transição entre teocracia e monarquia, tenha certa ligação com o seu nome,
isso porque na questão teocrática era Deus agindo pelo seu povo por meio de
homens, os quais eram escolhidos, como antes Ele vinha fazendo por meio de
Moisés e de Josué.

O momento teocrático, que se iniciou ainda no Êxodo, quando Deus agiu
selecionando homens para conduzir seu povo à Terra Prometida, perpassando
por Josué, juízes e chegando até Samuel, revela que, diante da vida marcada
de pecado de Israel, de Eli e seus filhos, Deus estava atento a tudo, por isso
escolhe Samuel para ser o seu representante nos momentos deploráveis.

Samuel vai ser o personagem de um novo e grande momento na conquista
da vida israelita, a monarquia. Aos olhos de cada judeu será algo
maravilhoso, pois representará uma conquista histórica, social e política no
aspecto organizacional; todavia, no quesito espiritual, nascerá uma crise



grandiosa que causará grande recuo, que só será vencida com a segunda
vinda de Cristo à terra.

Não se pode apenas falar de fracasso no período monárquico, posto que
Deus trabalha como Ele quer. Assim, afirmamos categoricamente que esse
momento da monarquia foi usado também por Deus, pois é de Davi, no
sentido de descendência, que Jesus virá. Nesse particular, são cabíveis as
colocações de Roy B. Zuck, que entende a monarquia como um meio usado
por Deus para relacionar o seu povo entre outros povos.

O terceiro ofício usado por Deus para mediar o seu reino entre os povos
foi a monarquia ou a realeza. A mudança na liderança de juízes para reis
foi dramática e traumática. O governo por juízes permitia as tribos
manterem maior independência. Os juízes surgiam espontaneamente e,
com raras exceções, não perpetuavam o governo aos filhos que tiveram.
Os reis reinavam sobre o todo o Israel continuamente e eram sucedidos
por filhos quer fossem dignos ou não. Mesmo assim, o Senhor trataria
com o rei no que tange ao merecimento e o mediria de acordo com o
concerto davídico e o ideal davídico. Subsequentemente, o rei ideal tonar-
se-ia o principal tema nos profetas, um rei que julgasse o povo de forma
honesta e com justiça. Nesse grande futuro escatológico, este rei ideal
será chamado de Davi, visto que Ele cumprirá mais do que o ideal
davídico (Ez 34.23,24).8

Entendemos que, a partir desses personagens bíblicos — Samuel, Saul,
Davi —, deve-se levar em consideração o aspecto humano, de maneira que,
ainda que fossem bons ou perfeitos relativamente, não poderiam ser o modelo
ideal para a nação de Israel, de maneira que ela iria sempre periclitar na sua
busca constante por alguém que se tornasse de fato o rei que os israelitas
desejavam, razão pela qual nasce o ideal davídico.

Precisamos entender, no entanto, que é por meio das fragilidades de cada
um dos personagens elencados acima, de seus complexos psicológicos, que o



Deus transcendente buscou ser imanente em cada um, tratá-los de modo que
pudesse fazê-los viver segundo a sua vontade.

A humanidade de Samuel, Saul e Davi, em suas complexidades
existenciais, emocionais, falhas, jamais foram obstáculo para que Deus os
usasse, porém, a despeito de Saul, sua obstinação, teimosia contumaz, o
levou a ser desprezado por Deus, não por causa de sua humanidade, mas, sim,
por sua vontade deliberada de não se submeter a Deus. Nesses três
personagens, podemos enxergar cada um de nós, com nossas
individualidades, nossos complexos, nossos desejos, aspirações, falhas,
pecados, ambições e, por vezes, as posições que ocupamos nos fazem
esquecer de Deus, porém, essa humanidade frágil, suscetível constantemente
de queda, pode ser amalgamada pela presença do Eterno, o que resultará nas
palavras de Paulo: “E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas
fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo” (2 Co 12.9).

Nossa ínfima humanidade não é razão para Deus deixar de nos usar. Prova
disso é que Ele usou homens normais, com falhas, mas que se dispuseram a
viver segundo a sua Palavra. O senhor quer usar qualquer pessoa, desde que
seja humilde e que renuncie seu egocentrismo, prepotência humana, diante do
poder divino.

Propósito de 1 e 2 Samuel

Transição deve ser a palavra certa para tratar do propósito dos livros de 1 e
2 Samuel, isso porque eles visam, de modo conexo, narrar a história
pormenorizada dos eventos que se sucederam dos antigos juízes ao período
da monarquia. Não se pode fazer qualquer desconexão do livro de Samuel
com os outros presentes no Antigo Testamento, pois se harmonizam na
contextura histórica de modo geral.

Moisés foi o primeiro juiz de Israel, uma grande figura para o povo de
Deus. O último deles será Samuel, que também será apresentado como um



grande profeta, que ungirá os dois primeiros reis de Israel. O propósito maior
desses dois livros é descrever o papel desse homem como agindo na difícil
transição da teocracia para a monarquia, como também de seu grande ofício
profético nas páginas veterotestamentárias, indo até João Batista, como é
citado: “A lei e os profetas vigoraram até João; desde esse tempo, vem sendo
anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar
nele” (Lc 16.16, ARA).

O doutor Stanley A. Ellisen nos agracia com uma maravilhosa e propícia
colocação ao tratar sobre o objetivo dos dois livros de Samuel:

O objetivo dos livros de Samuel é apresentar a história do
desenvolvimento de Israel desde um estado de anarquia até um estado de
monarquia teocrática. Dá uma descrição religiosa do crescimento da
nação, mostrando a futilidade da tentativa de unificação e crescimento
nacional por esforço e liderança humanos, bem como o grande poder e
prestígio de uma nação fundada em princípios teocráticos sob um rei
indicado por Deus. Motivo dominante é a glória e o poder de uma nação
que corresponde ao Senhor Soberano.9

Nessa colocação, percebemos que qualquer busca por crescimento,
unificação por forças humanas, sem a presença de Deus é inútil. Isso fala
fortemente para nós, Igreja do Senhor, que devemos priorizar o crescimento,
o sucesso, pautado nos princípios espirituais, jamais nos esquecendo de que
sem Jesus nada podemos fazer (Jo 15.5).

Há, claro, uma variedade de assuntos presentes em 1 e 2 Samuel, porém
asseguramos que, no tocante aos propósitos, destaca-se o que foi supracitado.
Além disso, há aqueles que podem ser listados como exemplo para nós no
que tange à questão espiritual e moral, os quais são resultado das experiências
vividas pelos três personagens principais dos livros.

Com Samuel, aprendemos que o crescimento e a estabilidade do nosso
ministério dependem de nosso servir com obediência e sinceridade, ser



verdadeiro no falar (1 Sm 3. 19-21). Com o rei Saul, aprendemos que
podemos estar vulneráveis a forças demoníacas, entre outros transtornos,
quando não confiamos em Deus, quando nos deixamos levar pela sede de
poder. Seu insucesso resultou da não obediência à voz divina (1 Sm 14.26).
Já com Davi, aprendemos que podemos perder grandes privilégios ao nos
envolvermos com o pecado. Esse procedimento quase lhe custou a vida e o
trono.

II. AUTORIA E DATA

Autor e Título

Trataremos primeiramente do autor do livro. É variável e questionável essa
questão por diversos estudiosos, todavia, no seu elemento interno, atribui-se a
Samuel parte do escrito do livro, dentre outros nomes que vêm depois dele,
como Natã e Gade (1 Sm 10.25; 1 Cr 29.29). Além desses, não há qualquer
menção a outros autores que pudessem ter escrito 1 e 2 Samuel.

Entendemos claramente que no seu todo Samuel não escreveu os dois
livros, pois sua morte se deu quando o rei Saul ainda vivia. Ademais, o
glorioso reinado de Davi não foi presenciado por ele, mas é forte o
argumento do Talmude ao afirmar que boa parte dessa obra tenha sido escrita
por esse profeta.

Podemos dizer que as críticas volumosas sobre o autor de Samuel se devem
a essas duas interfaces — que Samuel morreu antes de Saul e que o segundo
livro reserva seu conteúdo para tratar especificamente sobre o reinado de
Davi. Nesse cenário é que a alta crítica10 irá atuar, assegurando que esses
livros tiveram diversas origens, daí o motivo de se falar em múltipla autoria.

A alta crítica, obviamente, fala das contradições, relatos que são
duplicados, presentes nos dois livros. Sendo assim, através da múltipla
autoria, poderia se resolver certas dificuldades que foram surgindo no
decorrer do tempo, pois os autores se apropriaram de algumas informações
históricas dignas de confiança, como também de informações orais,



tradicionais. A alta crítica argumenta ainda que, de Deuteronômio a Reis,
aconteceu uma reescrita de tudo, o que se deu em 621 e 550 a.C., e que esses
mesmos compiladores foram os responsáveis por escrever os dois livros de 1
e 2 Samuel.

Existe também a teoria das fontes informativas. Por meio delas se assevera
que 1 e 2 Samuel nascem de um misto de fontes diversas. Fala-se em dois ou
três tipos delas. Para Eissfeldt, 1 e 2 Samuel procedem das fontes
informativas J, E e L, sendo que as duas primeiras são oriundas das teorias J.
E. D. P. S. Muitos estudiosos apelam para essas fontes, afirmando que os
livros bíblicos de Gênesis a Reis advieram delas. No tocante à letra L, ela
pode expressar ou tratar de informantes leigos; também evidencia opiniões
vulgares, sem qualquer pretensão teológica, firmadas na Arca da Aliança. São
muitos os que creem nesses tipos de teoria ou fontes, razão pela qual
ratificam que os livros de Gênesis a Reis foram escritos fundamentados
nelas.11

Nesse parâmetro, existem aqueles que questionam se algumas fontes
alcançaram o conteúdo de 1 e 2 Samuel.12 Bentzen crê que as fontes J e E
não fizeram parte do conteúdo de Samuel. Albright descarta essas duas fontes
como sendo recorridas para o conteúdo ora apresentado. Para Segal, que
também dispensa as fontes informativas para Samuel, houve outras narrativas
que se ajustaram, como sendo independentes, no tocante a Samuel, Davi e
Saul: a Arca.

Entra em cena também sobre a questão de 1 e 2 Samuel a denominada
Escola Tradicional Histórica. Seus idealizadores propõem que as sagas no
tocante à Arca da Aliança, dentre outros assuntos, foram criadas. Daí se tem
diversas crônicas sem uma harmonização plena, mas desconexas, por isso
remetem os escritos de 1 e 2 Samuel a tempos posteriores, ou seja, o período
pós-exílio.

Muitos dos que não creem na inspiração bíblica, como deveriam, procuram
desfazer dos escritos canônicos e, para isso, apresentam suas evasivas. No



tocante a Samuel, afirmam que são meros conteúdos de tradições orais, ou
simples fragmentos de novelas históricas buscando exaltar certas personagens
bíblicas, como, por exemplo, Davi, mas que, na verdade, ainda que exista
algum elemento histórico nesse particular, seria mutável, variável, flutuante.

Podemos considerar o esforço de muitos em compreender a autoria real dos
livros de 1 e 2 Samuel, todavia, entendemos que o melhor de tudo é ficar com
o que realmente crônicas relata (1 Cr 29.29) e que um compilador organizou
— o que os três autores fizeram, inclusive o ato de recorrer ao Livro dos
Justos (2 Sm 1.18), que se tratava de uma fonte histórica.

Há grande perigo em seguir as teorias das fontes. Nesse sentido, Joyce está
correto ao encetar em seu livro três colocações sobre a questão das fontes. Ele
é partidário do ponto de vista de que perguntas quanto à composição dos
livros poderiam ser feitas, porém as fontes apresentadas por esses
pesquisadores não se firmaram em dados sólidos.

Podemos dizer que o trabalho de Wellhausen e demais pesquisadores,
pelos métodos de estudos adotados, contribuíram grandemente na pesquisa
envolvendo conhecimento linguístico, literário e histórico, o que levou
muitos a terem interesse por um conhecimento mais profundo do texto das
Escrituras Sagradas. O grande problema nessa questão toda, porém, é que
antes os estudiosos eruditos se rendiam perante o texto, mas, doravante, o
texto ficava sob seu controle, de maneira que faziam o que pretendiam com
ele. Assim, a rigor, a autoridade sobrenatural foi descartada e valorizou-se
mais o método científico, buscando sistematização e crença por meio
unicamente da razão.

A essência do que consta nas Escrituras é que sua mensagem, por si
mesma, é vivificante, conforme escreveu o escritor aos Hebreus, ao afirmar
que a Palavra de Deus é viva e eficaz (Hb 4.12), Desse modo, o texto bíblico
não pode se restringir ou ser delimitado pelo seu leitor, antes, deve se render
com temor a ele para poder desfrutar das maravilhas ali presentes, clamando
como o salmista: “Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da



tua lei” (Sl 119.18).

Uma Descrição das Fontes Diversas

Sabe-se que comumente os judeus viam o Pentateuco como sendo de
autoria de Moisés, pensamento que também irá permear o ambiente cristão.
Foi, porém, em 1670, quando um judeu de nome Baruch Spinoza passou a
dizer que na verdade o Pentateuco poderia ter outro autor, no caso Esdras.
Passou a surgir nesse particular teoria diversa sobre esse assunto.

No comentário bíblico editado por F. Davidson (O Novo Comentário da
Bíblia), falando dessas críticas das fontes e documentos, o autor descreve
com precisão os males que tais fontes causam. Por isso é que precisamos
rejeitá-las.

Não vem a propósito encetar uma discussão acerca dos princípios sobre
os quais os críticos liberais construíram uma teoria que lhes permite
dividir o Velho Testamento por escritores desconhecidos como J, E, P, D,
bem assim como por muitos outros com estes intimamente relacionados.
Pensamos que esses críticos e suas escolas construíram as suas teorias
sobre alicerces errados. Muitas das suas suposições basearam-se em
ideias erradas e rejeitou-se sempre o elemento sobrenatural da revelação.
Procurou-se, sobretudo, fixar as fontes de origem numa data recente, a
fim de atribuir as elevadas concepções morais e espirituais do Velho
Testamento a naturais princípios de evolução, eliminado assim o
elemento sobrenatural ou, pelo menos, reduzindo-o ao mínimo. Para os
críticos liberais, os livros de Samuel comprovam, ainda mais que os do
Pentateuco, a existência sobre autores diversos.13

Abaixo apresentaremos alguns representantes das teorias documentárias,
mas atentando para o que foi dito acima: elas se fundamentam em ideias
erradas, não consideram o aspecto sobrenatural, espiritual, pontuando que as
elevações morais e espirituais são evolutivas.

Essas teorias se originaram devido aos diversos nomes de Deus, os



recursos literários. As fases diversas dos cultos fizeram com que os críticos
passassem a pensar que para tudo isso existiam inúmeros documentos
originais; dentre eles iremos apresentar alguns.

O primeiro a se mencionar é Jean Astruc (1753), que afirmou que era
possível haver autoria dupla para o Pentateuco, posto que ali estivessem
presentes dois nomes de Deus: o primeiro, Elohim, que passa a ter a fonte E.;
o segundo, Yahweh, que tem a fonte J., do nome Javé. Quem anda nessa
mesma linha de pensamento é Johann Eichorn (1780); para ele havia dois
escritores para o Pentateuco, posto que os estilos literários eram diferentes.

Diferentemente dos dois nomes citados acima, aparece Alexander Geddes,
também conhecido como W. M. Wett (1792). Ele acreditava que no caso do
livro de Gênesis não havia apenas um autor, Moisés, mas que eram diversos,
ao passo que alguém reuniu todos esses documentos partindo dos mais
primitivos.

Mais três nomes merecem ser destacados aqui: Karl Graf, Hermann
Hupfeld, Abraham Kuenen (1853-69), os quais trabalharam na divisão de um
documento E., buscando separar um código denominado Sacerdotal P. Eles
entenderam que Deuteronômio era o último documento denominado D.

Por fim, vamos citar o nome de Julius Wellhausen (1876). Por meio dele se
deu a clássica organização da teoria documentária em ordem JEDP. Esse
homem apresentou datas tardias para o Pentateuco, afirmando que fora
escrito durante o exílio ou posterior a ele. Para a compreensão dessas letras,
vamos especificar o sentido de cada uma delas:

• Letra J. Trata de Javé. Nesse caso, os escritos se deram no Reino do Sul
(950 a.C.).

• Letra E. Corresponde ao nome de Deus — Elohim. Fazia parte do Reino
do Norte (850 a.C.).

• Letra D. Deuteronômio. Sua época é antes de Josias (650 a.C.).

• Letra P. Código Sacerdotal. Nele constavam as tradições mosaicas, as



genealogias sacerdotais. É pós-exílio, tendo sua data em 525 a.C.

Com a apresentação dessas fontes, destacamos que duas coisas aconteciam:
primeiramente, a inspiração divina é posta em questionamento, pois cada
livro é produto das invenções religiosas, e não palavras diretas do Senhor. A
segunda é que os acontecimentos presentes nos livros, ou seja, suas
narrativas, não são confiáveis, pois alguns acontecimentos não passam
simplesmente de alguma coisa criada por seguidores de suas próprias
crendices ou religiosidade.

Agora trataremos da data do livro, que é muito discutida, todavia, se
levarmos em consideração que quem os escreveu foi Samuel, Natã e Gade,
tais escritos foram feitos no período do reinado de Davi, ou tempos próximos.
Na questão dessas datas, os pesquisadores patinam grandemente. Eles
apontam os capítulos 9–20 de 2 Samuel como tendo sido escritos no século X
a.C.; as demais porções foram escritas em tempos posteriores, chegando até o
período pós-cativeiro babilônico.

Apresentam-se dois fortes argumentos para se confirmar que esse livro foi
escrito em datas anteriores: primeiro, a questão da promessa davídica, que,
nesse caso, Davi a teria imposto para preservar sua dinastia, o que também
preservaria o reinado de Salomão, seu filho, e que isso teria que ser no limiar
do seu reinado, ainda que da parte de Judá aceitasse Davi como rei, as demais
não. O outro argumento está no texto de 1 Samuel 27.6, afirmando que
Ziclague pertence ao rei de Judá; assim ficava provado que o livro de Samuel
fora escrito no período da monarquia dividida, depois do reinado de Salomão.
Para outros, porém, essas palavras foram colocadas tempos depois. Diante de
todos esses pontos discursivos, a datação apresentada para os livros é a
seguinte: 970 a 722 a.C.

A Situação Espiritual e Política de Israel

O panorama que é descrito logo no preâmbulo do capítulo 1 de Samuel é
um quadro de letargia espiritual grandiosa, mas não para por aí. Lendo o



capítulo 7 de 1 Samuel, a idolatria, que era proibida terminantemente por
Deus, estava sendo praticada pelo povo de Deus de forma descabida. Outra
coisa forte no meio israelita era a imoralidade, a qual tinha atingido os dois
sacerdotes filhos de Eli, que serviam no sacerdócio em Siló. O coração deles
era dominado pela luxúria, cobiça, dentre outros pecados. No tocante a Eli,
Deus não o repreendeu por qualquer falha no seu sacerdócio; antes seu
pecado era devido à falta de disciplina para com os seus filhos, razão pela
qual sofreria as consequências divinas, inclusive a perda do sacerdócio (1 Sm
2.29,33).

É preciso entender que não somente Eli e seus filhos estavam vivendo essa
lassidão espiritual e moral, mas também o povo de Deus estava atolado no
lamaçal do pecado e da imoralidade. Muitos estavam vivendo
dissimuladamente uma religião de aparência, pois praticavam os mais
absurdos atos imorais e idolátricos. Por tudo isso, era inevitável o julgamento
da parte divina, que viria através dos filisteus. Por causa desses pecados, eles
perderam a Arca. Eli e seus filhos faleceram de maneira dramática.

Podemos dizer que o fracasso político de Israel derivava também de sua
situação espiritual, no século 11 a.C.; percebem-se lideranças fracas, divisões
presentes, uma anarquia total, tudo por causa da falta de um grande líder.
Juízes confirma isso quando começa falando da morte de Josué, que, depois
dele, a nação se fragmentou, ficou sem liderança forte (Jz 1.1), razão pela
qual surgiram os líderes emergentes, ou seja, os juízes, por vezes indicados
por Deus, mas, em alguns casos, pelos próprios sacerdotes.

Vale dizer que, fora esses problemas, Israel enfrentava as ferrenhas
perseguições dos seus opositores, com destaque, claro, para os filisteus da
região sudoeste. Havia também os vizinhos consanguíneos. Foram os filisteus
que os derrotaram e tomaram a Arca da Aliança, mas eles também
dominaram e se apossaram de boa parte da Jordânia Ocidental.

No tempo do reinado de Davi, a questão do estado político, especialmente
da união, é bem problemática, primeiramente porque ele terá que enfrentar



oposição do lado de dentro e, mais adiante, também do lado de fora, mas,
sendo ele o líder escolhido por Deus, grande guerreiro, sempre dependendo
do auxílio divino, paulatinamente foi lutando e colocando as coisas no devido
lugar. Não demorou para que a nação começasse a ter grande respeito e
crescimento político.

Como um líder nato e selecionado por Deus, Davi, com sua liderança forte,
conseguirá derrotar e expulsar os filisteus; não somente eles, mas a força de
Edom, Moabe, Síria, Amom, dentre esses muitos se tornaram subservientes a
Davi; outros ainda irão fazer com ele pacto de paz. Mais uma vez destacamos
que tudo isso aconteceu porque Davi sempre buscou o socorro em Deus, pois
é Ele quem estabelece reis (Dn 2.21).

III. A TEOLOGIA NO LIVRO DE SAMUEL

O Historicismo Profético

Na questão do historicismo profético, não se atrelando ao lado histórico
profético como fonte, o que se pretende enunciar é que os acontecimentos
envolvendo os três capítulos mais destacados dos livros de Samuel, os quais
assinalam a grande mudança na sua estrutura espiritual e social, não
transcorreram por mera casualidade do destino, mas se desenrolaram sob a
égide divina, por meio do peso das palavras proféticas, as quais são definidas
como pressuposições teológicas.

Em cada momento vivido pelo povo de Deus, Israel, o Senhor estava no
controle de tudo — é isso o que se pode ver na análise dos três capítulos que
revelam esse lado teológico. O conteúdo dos livros de Samuel é histórico,
mas sabe-se que ambos têm um peso teológico muito forte, que diversos
autores salientam como três pontos principais: (1) a soberania divina; (2) o
pecado; e (3) o pacto davídico.

Joyce G. Baldwin, falando do ponto de vista teológico do livro, assegura:

Nos livros de Samuel, há três capítulos que se destacam como marcas,



caracterizados por sua interpretação das mudanças históricas que estavam
ocorrendo na estrutura de liderança de Israel. São eles: 1 Samuel 7, 1
Samuel 12 e 2 Samuel 7. Isso não quer dizer que o restante dos livros não
seja teológico, pois pressuposições teológicas permeiam o todo; contudo,
nesses capítulos um profeta expõe a palavra divina para cada etapa da
crise que o povo de Deus estava atravessando.14

No que tange à questão do aspecto teológico presente nos livros de 1 e 2
Samuel, é preciso entender que existem elementos nas Escrituras que não
podem ser apresentados ou entendidos somente em um contexto histórico,
físico, mas somente em Deus, o autor da Bíblia.15

A teologia desses dois livros, segundo Roy B. Zuck,16 está em dois níveis:
no dos acontecimentos envolvendo a vida de Samuel, que é um jovem que
aprende na casa do Senhor, torna-se um juiz de fé, e também no de Davi e
Saul, revelando o lado humano e o tratamento divino com cada um, pois
ainda que apresentassem pecados, erros, falhas, Deus estava controlando cada
acontecimento para concretizar os seus propósitos.

Primeiramente temos que entender no texto que é descrito tanto a vontade
soberana como a vontade permissiva da parte do Senhor. É claro que em
momento algum Deus ficou feliz com a atitude do seu povo em querer um rei
como as demais nações, inclusive de ele lutar suas batalhas, posto que desse
modo estavam desprezando a vontade soberana do Senhor (1 Sm 8.7). Deus
permitiu que Israel tivesse um rei, inclusive posteriormente afirma que o
abençoaria, mesmo tendo o povo feito a escolha, no caso Saul (1 Sm 9.16).

Uma leitura precisa do texto mostra que Deus deu oportunidade a Saul para
que tivesse condições de fortalecer o seu reino, inclusive a ênfase é bem
clara: “para sempre” (1 Sm 13.13). O que leva Saul a ser rejeitado é o seu
próprio pecado. Não há qualquer apontamento de Samuel em afirmar que a
perda da dinastia de Saul era porque ele fora predestinado, mas, sim, porque
não procedera como deveria. Desse modo ele é punido por seus pecados.

Podemos entender que de antemão Deus sabia e previu tudo o que



aconteceria com Saul, mas, como disse, Ele deixou acontecer para evidenciar
ao povo que um rei escolhido apenas pela vontade humana é muito
prejudicial. O que deve se levar em consideração na questão de Saul é que
envolvia também o lado da responsabilidade humana.

Creio que você tenha percebido que o primeiro aspecto teológico dos livros
de 1 e 2 Samuel é em relação à soberania de Deus. O segundo é quanto ao
pecado cometido pelos personagens mais influentes do livro — Eli, Samuel,
Davi, Saul. A princípio são evidenciados os pecados mais dissolutos e
abusivos cometidos pelos filhos de Eli na condição de sacerdotes (1 Sm 2.13-
17; 3.13), os quais não são, em momento algum, penalizados pelo pai. Em se
tratando de Samuel, a causa que levará o povo a pedir um novo rei deriva de
pecados cometidos por seus filhos, o que acontecerá de fato (1 Sm 8.5).

Observe que a ênfase envolvendo cada um desses personagens destaca o
lado humano, como a vulnerabilidade para o pecado, fosse quem fosse. Saul,
por exemplo, sendo escolhido, separado para ser rei, não demorará para
mostrar seu lado pecaminoso. Ele será um rebelde contumaz, não obedecendo
à voz de Deus, indo às mais baixas e miseráveis condições, pois espíritos
malignos o dominam. Ele manifestará uma inveja doentia, que, para alguns, é
evidência de algum tipo de demência precoce, mas que, na verdade, era
pecado mesmo, pois quem peca vive em situações as mais deploráveis.

A condição degradante de Saul é vista no caso de ele buscar orientação
com a feiticeira de En-Dor (1 Sm 28.6). Por não ter mais resposta de Deus
por causa de sua rebeldia, ele apela para esse vergonhoso recurso. A condição
espiritual e moral do rei Saul era a mais triste. Esse rei teve um fim triste,
tudo porque não procurou andar nos caminhos verdadeiros do Senhor.

É severa a maneira como as Escrituras Sagradas abordam os degradantes
atos pecaminosos cometidos por Davi, um homem que fora escolhido e que
era do coração de Deus, que tinha uma grande paixão pela presença de Deus,
que realmente expressa grande fé nEle. Não se pode apagar os momentos
cintilantes da vida desse grande rei de Israel, mas não se pode ocultar o seu



duplo pecado, os quais aconteceram de modo covarde: adultério e homicídio
— resultado da não vigilância, do descuido.

Deus usou de misericórdia e graça para com Davi, perdoando seus pecados
quando foram confessados (2 Sm 12.13), porém as consequências foram
sérias e inevitáveis: ele teve que arcar com todas e de maneira caríssima.

O que aprendemos com os relatos bíblicos envolvendo esses personagens
que foram escolhidos por Deus é que cada um deles era humano, cometia
pecados, falhas, errava, e, como líderes, não eram perfeitos. Quando,
entretanto, procuravam se voltar para Deus com sincero coração, prontamente
eram abençoados. Assim, ainda que venhamos a falhar, podemos nos voltar
para Deus com um coração sincero e quebrantado — Ele não nos abandonará.

Frente a todos os pecados e erros de Davi, Deus o perdoou, e não somente
isso, fez com ele um pacto. Segundo alguns biblistas, esse pacto implementou
algo a mais àquilo que havia sido dito no pacto abraâmico. Podemos
considerar três pontos fortes nesse pacto davídico: (1) linhagem eterna; (2)
firmeza no trono; e (3) um reino eterno.

É bom levar em consideração que, no tocante ao governo eterno, mais uma
vez dizemos que se tratava de Jesus Cristo, o qual descenderia da casa de
Davi. Por isso, nesse sentido, Champlin escreve:

A Davi foi prometida uma linhagem permanente, um trono firme e um
reino perpétuo. O direito de governar Israel para sempre caberia a um de
seus descendentes, promessa que antecipa e garante o reinado eterno do
Senhor Jesus Cristo, o Filho maior de Davi. A fidelidade e o amor
constante de Deus por Seu servo Davi podem ser vistos no fato de que
Ele o perdoou graciosamente de seu grave pecado duplo: adultério e
homicídio.17

O rei Davi em tudo reconheceu a bondade divina direcionada à sua pessoa,
por isso agradece com louvor ao Deus bendito, entendendo que tudo o que
tinha alcançado vinha dEle. Ademais, ele se sente ainda mais feliz por causa



da promessa que Deus fez para com a sua casa, ou seja, o pacto davídico (2
Sm 23.1).

Em Busca de um Rei

A busca por um rei não será algo sem causa. Na verdade, ela é resultado
não propriamente da culpa direta de Samuel, que em todo tempo manteve-se
fiel a Deus e ao seu trabalho. Samuel foi um grande administrador e
conservador da Palavra divina, mas erra como Eli, pois seus filhos eram
pecadores e se renderam a práticas de subornos; não eram sinceros nos
julgamentos, antes os pervertiam (1 Sm 8.3).

Podemos dizer que o encetamento pela busca de um rei nasceu de um
quadro geral — primeiramente o fato de Samuel não ter um sucessor; em
segundo lugar, depois que os filisteus levaram a Arca, ainda que devolvida,
ela permaneceu na casa de Abinadabe por 20 anos, sem uso, e, dessa maneira,
os israelitas estavam sem um lugar para a adoração. Toda essa situação
plangente criou temor no povo, que logo viu a força filisteia voltar com
ímpeto contra os israelitas, assim, eles entenderam que, se não tivessem uma
liderança forte, como as demais nações, ficariam vulneráveis a qualquer
ataque dos inimigos. Diante disso, procuraram imitar as outras nações,
querendo ter um rei como todas as outras.

Nessa perspectiva, a da busca por um rei, os israelitas passaram a caminhar
do lado oposto, pois adotar a monarquia era não exercer em Deus uma
verdadeira fé. Ademais, ela tinha seus lados negativos, conforme escreveu
Moisés (Dt 17.14). O ideal proposto por Deus ao seu povo era a teocracia, o
Senhor sempre sendo o seu rei (1 Sm 8.7).

Na busca por um rei ao modelo das outras nações, com desprezo pela
teocracia e também sob uma pressão muito forte contra Samuel para
providenciar esse rei, este, como profeta, alerta a todos sobre tudo o que
estava acontecendo e que iria suceder caso fosse como estavam querendo.
Mesmo assim, seus ouvidos não quiseram apurar nenhuma das palavras de



advertência ditas pelo profeta, razão pela qual viriam a pagar caro por isso (1
Sm 8.9-22).

Como pediram, irão receber um rei. Observe que o primeiro monarca que
Israel receberá é Saul. Sua presença enchia os olhos. Ele tinha carisma,
talento e notabilidade, porém não era o homem segundo o coração de Deus,
mas, sim, apenas segundo o coração dos israelitas, o que gerará grandes
consequências para todos.

Quando Saul ainda reinava, Samuel teve que ungir Davi, que era o rei
segundo o coração de Deus (1 Sm 13.13,14). Assim, passou-se a ter dois reis
ungidos, um no cargo e outro não, de maneira que se dará uma perseguição
acirrada e ciumenta de Saul contra Davi, o que levará à morte de muitos,
inclusive de sacerdotes. Mesmo depois da morte de Saul, com a coroação de
Davi por parte dos de Judá (2 Sm 2.11), do outro lado ficaria a casa de Saul.
Morrendo o herdeiro dela e unificando-se as tribos em Davi, o espírito de
divisão nunca se ausentou da vida do povo de Deus, de modo que, durante
toda a monarquia, a independência entre as duas partes predominou até o ano
586 a.C., quando, por fim, Jerusalém foi dominada e destruída pelo poder
babilônico.

Toda essa paisagem nos alerta que é sempre perigoso querer que nossos
desejos sejam realizados desprezando a busca pela orientação divina. Israel
sofreu grandes consequências por ter desprezado o modelo divino de confiar
realmente em Deus, de apelar para Ele apenas nos momentos de crise. Se os
israelitas tinham caminhado até aquele momento sob os cuidados do divino e
supremo Pastor, deveriam então entregar tudo em suas mãos, mas não
quiseram. Optaram pelo caminho da imitação, e não da obediência.

Os Alicerces da Dinastia Davídica

O que realmente se pode entender bíblica e teologicamente sobre os
alicerces da aliança davídica? Há contorno peculiar em referência à aliança
que Deus fez com o patriarca Abraão. Ela se caracteriza por quatro tipos de



bênção: (1) espiritual; (2) territorial; (3) nacional; e (4) pessoal.
Em referência à aliança davídica, podemos certificar que seu cunho ou

propósito é outro; seu objetivo tinha como função primordial destacar um
panorama nacional ligado ao rei, assim, podemos então destacar os alicerces
dela afirmando que primeiramente o que se nota é que Deus prometeu que os
descendentes de Davi teriam o trono da nação de Israel para sempre; essa
linhagem procederia especificamente de seu filho Salomão.18

É importante destacar o aspecto escatológico dessa aliança. Ela não se
restringira apenas ao tempo de Davi, razão pela qual logo que se lê o que
Mateus escreveu no capítulo primeiro, por causa dessa aliança ele pôde
provar a razão de Jesus poder ser o rei de Israel, isso por causa da genealogia
por meio de José, reportando-se para Davi e Salomão.

Entende-se claramente que logo que começa seu Evangelho, Mateus não
parte tratando da genealogia envolvendo Maria, isso porque sua linhagem era
de Natã, não procedente do rei Salomão. Essa aliança seria firme, não se
quebraria, ainda que houvesse infidelidade da parte dos homens, posto que
ela se estabeleceria na fidelidade divina.

IV. SAMUEL: O DIVISOR DE ÁGUAS

Antecedentes Históricos

O homem Samuel vai se destacar grandemente como sendo uma
personagem forte na liderança do povo de Deus, Israel, o que pode ser
comprovado em diversas passagens das Sagradas Escrituras. Do hebraico, seu
nome19 quer dizer ouvir de Deus ou nome de Deus, descrito nos anais
bíblicos como o grande profeta depois de Moisés e o último dos juízes (Jr
15.1; At 3.24; 13.20; Hb 11.32). Ele é descrito como sendo aquele que faz o
elo entre a teocracia e a monarquia.

O surgimento de Samuel se dá em um momento sombrio, quando os
filisteus dominavam e os sacerdotes estavam comprometidos com o pecado.
O cenário descrito era de palidez espiritual, todavia, como nunca fica na



história alguém sem ser usado por Deus, Ana, uma mulher de fé, orava
pedindo um filho a Deus, prometendo dedicá-lo por completo à obra, ou seja,
ele seria um nazireu de Deus (1 Sm 1.20-28; Nm 6). Então aparece Samuel, o
qual irá ungir reis, e seu destaque será como o primeiro profeta depois de
Moisés e o último maior juiz da nação de Israel.

O que há de relevante nesse homem é que ele desde criança servirá na casa
de Deus (1 Sm 2.18; 3.1). Além disso, em tenra idade já será um aprendiz de
Eli. Enquanto a nação vivia em um declínio espiritual total, sem
compromisso com Deus, sendo sua Palavra rara, Samuel começou a receber a
mensagem divina em Siló e posteriormente começou a falar dela para todo
Israel (1 Sm 3.21; 4.1).

Vale dizer que, por causa dos pecados de Hofni e Fineias, e da passividade
de Eli, seus filhos foram mortos, a Arca, tomada, o que desde então se
entende claramente que Siló fora abandonado por Deus (Sl 78.60; Jr 7.12).

Na atuação de Samuel, podemos afirmar que ele desenvolveu seu
ministério como juiz em Betel, Gilgal, Mispa (1 Sm 7.16). Atuou como
profeta, sendo o primeiro a formar um seminário para profetas em Ramá (1
Sm 19.18,19), que distava de Jerusalém ao norte 13 quilômetros. Foi também
um governador. Agiu no intento de purificar Israel dos seus pecados, pois
estavam os israelitas comprometidos com a idolatria envolvendo Baal e
Astarote (1 Sm 7.4, 15-17), e lhes conduzirá à vitória.

O Líder Samuel

O segredo de Samuel tornar-se um grande líder em meio à nação israelita
está no elemento interno da própria Bíblia, como supracitado — seu
nascimento se dá por meio de oração e tudo o que é feito com oração e
sinceridade Deus aprova. Samuel é tanto pedido quanto consagrado a Deus (1
Sm 1.1-20,28). O livro de 1 Samuel o descreve servindo a Eli e ministrando
perante o Senhor (1 Sm 2.18; 3.1). Desde então se diz que Deus falava com
ele (1 Sm 3.1-14).



Um líder que sempre ouve a voz de Deus e põe em prática o que Ele fala
terá sucesso em tudo. Foram essas as palavras de Deus para Josué, afirmando
que, caso ele atentasse para tudo o que estava dizendo, então prosperaria (Js
1.5,8). Revelado está que o fracasso de Saul foi porque ele rejeitou resoluta e
rebeldemente a voz de Deus.

Como líder, a Bíblia faz menção a algumas atividades de Samuel. Ele
começa a liderar com aproximadamente trinta anos de idade, depois da morte
de Eli. Não houve da parte desse jovem qualquer atitude de rebeldia contra o
sacerdote. Ele jamais ousou apontar erros do seu líder, nem desejou seu
posto, mas o servia com humildade e sinceridade, razão pela qual se firmará
diante do Senhor.

É lamentável, mas muitos estão servindo não com bons propósitos, apenas
desejando posição, título, fama, motivos pelos quais sempre que encontram
qualquer falha no seu líder expõem-na a outros, inclusive usando meios
eletrônicos, cartas, querendo a posição do outro. É bom sempre lembrar,
porém, que não devemos tomar a capa de Elias. Ela só pode cair nas mãos
daqueles que servem bem, assim serão usados poderosamente nas mãos de
Deus (2 Rs 2.9-14).

Depois que Eli morre é que Samuel começa a desenvolver na prática seu
ministério. Julga a Israel (1 Sm 7 e 8); unge o primeiro rei, Saul (1 Sm 10.1);
repreende a nação por causa dos seus pecados e da quebra da aliança com
Deus (1 Sm 12.6-25); fala seriamente contra Saul, o qual ungira rei sobre a
nação de Israel, mas que não estava procedendo como Deus queria (1 Sm
13.13; 15.16-23); não deixa Agague viver (1 Sm 15.33). Ele ainda teve o
privilégio de ungir o segundo rei de Israel, Davi, o qual iria substituir Saul (1
Sm 16) e, por fim, morre como um homem de vida limpa e consagrada a
Deus. Foi sepultado em Ramá, terra em que nasceu e viveu (1 Sm 1.19,20;
7.17; 25.1).

Frente ao que apontamos acima, ressaltamos que a grande missão de
Samuel como líder era despertar um povo que estava em pecado, com vida



totalmente contrária aos princípios bíblicos do Senhor. Nesse caso, só mesmo
um homem cheio de Deus e de sua Palavra estaria em condições plenas de o
fazer.

Samuel consegue levar o povo a um reavivamento espiritual porque
primeiramente ele mesmo era dominado pela Palavra do Senhor, tinha
comunhão gloriosa com Ele, pois não pode falar de poder de Deus, graça,
visão, revelação quem nunca teve experiência. Ele leva o povo à adoração
verdadeira porque desde cedo fora ensinado por seus pais sobre a importância
de estar na presença do Senhor. Entendemos então que Samuel não visava
apenas ao crescimento do povo como nação; antes, seu desejo era que
primeiramente os israelitas reatassem a comunhão verdadeira com Deus,
abandonando todo tipo de idolatria, que era a causa do fracasso deles, depois,
procurassem servir ao Senhor com verdade, sinceridade, pois esse seria o
caminho para obterem a vitória.

Líderes de verdade não procuram se exibir egoisticamente, nem buscam
apenas vantagens para os seus liderados, antes seu grande anelo é que todos
tenham verdadeira comunhão com Deus, pois não adianta ganhar o mundo e
perder a vida eterna (Mt 16.26). Um bom líder aspira boas coisas para os seus
servos. Ele pode desejar saúde e prosperidade para todos, mas seu maior
desejo é que todos estejam bem espiritualmente.
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CAPÍTULO 2

O NASCIMENTO DE UM LÍDER
PROFÉTICO EM ISRAEL

(1 Sm 1.1-8)

Para poder entender bem os fatos relacionados à vida do profeta Samuel,
especialmente seu grande trabalho, que será desenvolvido como líder de
Israel, é imprescindível que se leia os capítulos 1 a 16, os quais ele escreveu.
Neles se encontram não somente aspectos relacionados à sua biografia, mas
também seus atos.

Podemos crer que havia uma razão especial para a Septuaginta chamar os
livros de I Samuel, II Samuel, I Reis e II Reis de I, II, III, IV Reinos,
mudança que se sucedeu por causa da Vulgata Latina de Jerônimo, que
passou a chamá-los de Reis. Na verdade, o conteúdo desses dois
compartimentos bíblicos, Samuel e Reis, descreve com exatidão a elevação e
a queda de Israel como nação, por não priorizar os preceitos divinos. Samuel
será o precursor desse momento histórico da nação, posto que é ele quem fará
o processo da transição de teocracia para monarquia, ungindo os dois
primeiros reis de Israel — Saul e Davi.

Pelo nascimento de Samuel, um novo momento histórico se dará para a
nação israelita, pois ele será um vaso comprometido com Deus para fazer a
vontade divina (Ez 22.30).

O épico narrativo envolvendo a pessoa de Samuel serve como estímulo
para os pastores da atualidade no sentido de que o sucesso na liderança
depende do compromisso que o líder tem com Deus. É seu trabalho não



mudar o povo, mas atiçar a consciência de cada um para que saia do seu
estado de apatia espiritual rumo a uma vida cheia de fé. O apóstolo Paulo
falou que temos que servir a Deus com fervor (Rm 12.11), do grego zeo, que
quer dizer “quente”, “zeloso para o que é bom”, mas isso só acontece se
primeiramente aqueles que estão à frente da obra tiverem o coração
dominado pelo poder de Deus, estiverem sempre ouvindo a sua voz, como
aconteceu com Samuel.

Para o cenário que se descrevia naquela época, de sucessivas crises
espirituais, atolados na fossa do pecado, sem liderança firme, pela quebra da
lei divina, Deus vai levantar um homem que é fruto de voto e oração, que
desde cedo aprendeu a servir na casa do Senhor, que procurava cumprir com
os propósitos divinos, seu nome é Samuel. Esse homem será a voz profética
conclamando a todos para um viver santo e sincero com Deus, apresentando
o caminho para uma vida vitoriosa. Líderes frios, sem o poder de Deus na
vida, não podem levantar um povo morto, pois, para profetizarem, têm que
estar abarrotados da presença de Deus (Ez 37.12).

I. O AMBIENTE FAMILIAR DE SAMUEL

Onde Samuel Vai Nascer

Logo que começamos a ler o primeiro capítulo de 1 Samuel, percebemos
que o autor se preocupou em dar pormenores sobre a família de Samuel, que
não era perfeita, mas procurava trilhar o caminho da verdade de Deus. O
homem que irá atuar na mudança histórica da nação de Israel virá de Elcana,
mas quem era esse homem? O texto começa dizendo que ele era de
Ramataim-Zofim, palavra que do hebraico é “vigilante em dupla altura” ou
então “cumes gêmeos de Zofim”. Esse local é descrito como sendo a terra do
nascimento da família de Samuel, e dele mesmo.

Um detalhe importante pode ser dito sobre essa localidade: ela será o lugar
permanente de Samuel (1 Sm 7.17). Nela ele nasce, morre e é sepultado (1
Sm 25.1). Vale dizer que somente aqui é que aparece a completude dessa



localidade, sendo que em outras passagens bíblicas vem apenas o primeiro
nome: Ramá. Assim, pode-se crer que Zofim vem primeiro para fazer
distinção entre outras regiões que também eram denominadas de Ramá, que
quer dizer cume.

Ramataim-Zofim estava situada na região montanhosa de Efraim, distando
ao norte de Jerusalém aproximadamente 24 quilômetros. Para o escritor e
historiador Flávio Josefo, esse lugar poderia ser também a cidade em que
José de Arimateia nasceu (Jo 19.38). Portanto, podemos dizer que Elcana era
da tribo de Levi, porém estava habitando na terra de Efraim. Temos que ter
sempre em mente que Elcana era um levita, mas efraimita somente por causa
de sua residência. Samuel irá atuar como sacerdote porque era de origem
levita também.

Nesse aspecto da genealogia de Elcana, posto que ele é apresentado como
descendente de Coate, surge um pequeno problema, pois Samuel é
apresentado como um levita. Particularmente, podemos fazer uso das
palavras de Joyce G. Baldwin, que diz:

A genealogia de Elcana, mencionada até a quarta geração passada, pode
ser uma indicação de sua posição na sociedade, embora nada mais se
conheça sobre as pessoas ali citadas. Por outro lado, em Crônicas, Elcana
é um nome recorrente na lista dos descendentes de Coate (1Cr 6.22-30)
E, em 1 Crônicas 6.66,34, apresenta Samuel como um levita. Mas como
um efraimita também pode ser levita? Vale assinalar o seguinte: [...]
Belém é também chamada de Efrata no Antigo Testamento (Gn 36.15,
19; Rt 4.11; Mq 5.2) e efraimita [...] pode indicar um membro da tribo de
Efraim ou um belemita [...] havia ligações entre os levitas de Belém e os
da região montanhosa de Efraim (Jz 17.7-12; 19.1-21). Se Elcana teve
algum vínculo de parentesco com pessoas de Belém, seria natural que seu
filho Samuel voltasse ali para oferecer sacrifício (1Sm 16.2,5), embora a
família tivesse se reunido mais frequentemente em Siló, o santuário de
Efraim.20



Há necessidade dessa explicação pelas seguintes razões: se Samuel não era
descendente da tribo de Levi, então como ele poderia ser sacerdote? Grandes
eruditos da Bíblia falam de Samuel como profeta. Podemos citar William S.
Lasor, Davíd A. Hubbard, Frederic W. Bush, Roy B. Zuck; em suas obras há
um destaque especial a Samuel como exercendo os três ofícios: rei, profeta e
sacerdote. Note o que diz Boy Zuck:

Samuel atuou em três ofícios. Era profeta acima de tudo; o homem por
quem a Palavra de Deus veio. Nessa função, deu a sentença para a casa
de Eli (1Sm 3.1-18), ungiu Saul e Davi (1Sm 10.1; 16.13), reprovou Saul
por desobediência (13.13; 15.22,23) e encorajou a Davi (19.18). “O ofício
profético foi exercido até mesmo depois da morte, quando Saul
encontrou-se com ele através da bruxa de En-Dor” (1Sm 28). Na função
de profeta, também estava envolvido ao escrever a história dos atos de
Deus em Israel (1Cr 29.29). Samuel também era sacerdote. Quando era
menino, ele usava o éfode feito de linho, o sinal de sacerdócio. Liderou
na adoração do Senhor no lugar alto em uma das cidades benjaminitas
(1Sm 9.11-24). Samuel praticou o papel sacerdotal de ensinar, quando
discursou para as pessoas em 1 Samuel 10.17-27 e 12.1-25. O cronista
declarou em nota curta que Samuel participou no processo de
estabelecimento original de porteiro (1Cr 9.22). Samuel se tornou, no
sentido exato do termo, o último juiz de Israel. Como os juízes de
outrora, ele conduziu o povo na batalha contra os filisteus.21

Ainda podemos fazer uso da citação que Champlin, que escreve, na
Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, quanto a esse assunto o
seguinte:

Em seu ministério, Samuel atuou como juiz, como sacerdote e como
profeta. O primeiro livro de Samuel fornece-nos os dados básicos de sua
vida. Os pais de Samuel foram Elcana e Ana. Elcana era levita,
descendente de Coate, mas não da linhagem aarônica (1Cr 6.26,33). Ele



vivia no território de Efraim, visto que Ramá, onde residia, ficava no
distrito montanhoso da tribo de Efraim [...].22

Falando de Elcana como sendo um levita, vale recorrer ao Comentário
Bíblico Beacon, que nos dá um bom e preciso entendimento nesse sentido:

O pai de Samuel era Elcana (criado ou adquirido de Deus), cuja
ascendência vai até Levi em 1 Crônicas 6.33-38, mas que não estava na
família araônica ou sacerdotal. Sua casa estava no território de Efraim;
consequentemente, ele era conhecido como efrateu.23

Frente a todas as colocações mencionadas acima, podemos dizer que o que
o Comentário Beacon diz está certo quando fala que a descendência dos
coatitas vai até Levi, isso porque, no seu aspecto histórico, Coate era um dos
três filhos de Levi que desceram ao Egito com Israel (Nm 26.57). O
Dicionário Wycliffe24 afirma que os descendentes de Coate eram Anrão, Isar,
Hebrom e Uziel. Anrão, que se casou com a irmã de seu pai, Joquebede, foi o
pai de Moisés e Arão, assim a linhagem sacerdotal posterior de Israel vem de
Coate através de Arão (Êx 6.1-18). Os demais descendentes de Coate foram
numerados entre os outros levitas e lhes foi concedido o mais alto privilégio,
o de cuidar dos utensílios sagrados do santuário (Nm 3.27,31; 4.2; 7.9).

A família dos coatitas estava sempre ligada às questões sacerdotais, além
de serem seus integrantes os responsáveis pelo transportar dos mais altos
objetos sagrados, como altares, candelabros e demais utensílios do
Tabernáculo. Também a eles foram dadas, na terra de Canaã, treze cidades
sacerdotais em Judá, Simeão e Benjamim, e dez cidades levíticas em Efraim,
Dã e Manassés (Js 21.4,5,10,20; 1 Cr 6.54). Davi determinou que os coatitas
levassem a Arca para Jerusalém (1 Cr 15.4,5). Eram eles também que
desempenhavam o ministério da música (1 Cr 6.33; 2 Cr 20.19). Também
estavam junto com outros levitas na purificação do templo nas reformas
empreendidas por Ezequias e Josias (2 Cr 29.12; 34.12). Depois do exílio,
alguns desempenharam o trabalho da preparação dos pães da proposição (1



Cr 9.32). Os pensamentos expostos acima esclarecem que havia, sim, ligação
dos coatitas com a família levítica, o que permitia Samuel atuar como um
sacerdote. Ademais, frente à situação na qual a nação se encontrava, pelo
aspecto histórico, ele poderia desenvolver a função que desempenhou:
profeta, juiz, sacerdote.

Para alguns pode parecer um pouco estranho Elcana habitar em território
efraimita, porém isso não era algo anormal, incomum, porque os levitas não
tinham as tribos locais definidas, de maneira que podiam habitar nas cidades
que pertenciam às tribos, pois fora dito pelo Senhor que eles não teriam
herança (Dt 18.1.2).

Se relacionarmos o nome dessa localidade com Samuel, vemos que ele
estava em dupla altura para ser o protagonista, pois tinha comunhão com
Deus e só quem está no alto é que pode enxergar mais longe, parafraseando
Isaac Newton,25 que afirmou: “Só cheguei até aqui porque me apoiei nos
ombros dos gigantes”.

O estar no alto, no aspecto bíblico e teológico, quer dizer ter uma vida na
total dependência divina, posto que é a lei do Espírito que coloca qualquer
um acima da lei do pecado e da morte, como disse Paulo: “Porque a lei do
Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte” (Rm
8.2). No livro de Samuel, quem procurou viver na lei divina pôde sempre
vencer, superar, como Davi, mas os que se colocaram na lei do pecado, como
os filhos de Eli, foram sentenciados à morte.

Alguém pode perguntar: por que o livro de Samuel começa com tantas
riquezas de detalhes biográficos sobre sua família? Isso é feito para que os
leitores possam entender a veracidade dos fatos históricos registrados na
Bíblia. Há que se dizer que o Antigo Testamento é digno de confiança por
sua precisão em detalhes históricos, não sendo uma lenda, contos de fadas,
mito. Nesse ponto, podemos fazer alusão ao que escreveu Champlin:

O juiz-profeta Samuel, figura-chave da história de Israel, merece assim
cuidadosa introdução biográfica no livro. As minúcias naturalmente



confirmam a historicidade do relato. De fato, os eruditos opinam que o
Antigo Testamento mostra-se historicamente exato a partir da época de
Samuel, se não mesmo antes, desde os tempos mais remotos, um
fenômeno nunca igualado no caso da história das demais nações antigas
do mundo, cujos primórdios perdem-se nas brumas de lendas e mitos.26

Geograficamente, situar Samuel dentro de uma localidade, especificando a
residência de seus pais, é evidenciar para nós, leitores, que esse homem não
vai aparecer nas páginas da Bíblia como uma pessoa qualquer, mas que tem
uma família, um local certo de nascimento. Nesse particular, vemos que Jesus
é apresentado como tendo uma residência (Jo 1.39), por diversas vezes,
pregando. Paulo procurou com denodo esclarecer sua origem familiar,
localidade de seu nascimento e formação, uma prova de que ele não era um
intruso, alguém sem princípio, sem origem (At 22.3, ARA).

O homem que vai fazer a diferença na história de Israel não é somente um
profeta, mas alguém que tem origem, boa formação familiar e espiritual, que
desde cedo aprendeu a estar na casa do Senhor, por incentivo de seus pais, e,
sob a tutela de Eli, aprendeu a servir como servo de Deus. Vale salientar que
é fundamental um líder ter histórico e história, pois isso irá contribuir
grandemente para sua formação pastoral. Grandes líderes não surgem em
seminários de renome, em grandes universidades, como Harvard, Cambridge,
que têm seus valores, mas no lar, essa ideia é paulina (1 Tm 3.4).

Eugene Peterson está certo quando, em suas experiências pastorais, na obra
que escreveu, Memória de um Pastor, destaca a importância da participação
de sua família e do local onde viveu para sua formação pastoral. Há um
capítulo que ele destaca sobre o açougue do seu pai, afirmando que aquele
lugar foi a sua introdução para o mundo da igreja, que, poucos anos mais
tarde, seria o seu local de trabalho de pastor. Falando do seu local de
nascimento, em Montana, que seu pai adquiriu em 1946, visibiliza-se sua
nostalgia, mas afirmando o quanto tudo pôde contribuir para sua formação
pastoral. Por isso relata:



É aí que boa parte do processo de formação da minha vocação pastoral
começou, ganhou clareza ou se completou. As escolas me deram uma boa
bagagem, mas nunca a coisa mais importante. Os professores tiveram sua
importância, mas não foram centrais. Amigos e livros deixaram sua
marca, mas apenas como vozes de um diálogo mais amplo. Este lugar é o
solo santo — minha sarça ardente, minha caverna de Horebe, minha ilha
de Patmos — que me mantém alicerçado e para onde sempre volto.27

Na verdade, o que compreendo pelo sentimento de Eugene Peterson é que
ele busca destacar que o local onde nasceu, a influência que teve dos seus
pais, sobretudo sua mãe, foram elementos impulsionadores para o seu grande
crescimento pastoral. Por vezes, um líder pode ter boa desenvoltura, retórica,
uma erudição teológica grandiosa, mas não é um grande profeta de Deus para
as nações, pois lhe faltou uma boa formação espiritual oriunda de seus pais,
do seu ambiente familiar, de sua igreja local.

Samuel teve todos esses privilégios — uma mãe piedosa, que procurava
criar em sua mente e coração o desejo de ser um instrumento nas mãos de
Deus, um sacerdote para lhe ensinar como se dirigir perante Deus quando Ele
chamar. Tudo isso esteve presente na sua vida, razão pela qual veio a ser tudo
o que foi para Israel e para o Reino de Deus.

Não há como negar a influência do meio na nossa construção humana.
Nesse particular, existem elementos de verdade nas frases filosóficas
apontadas por Jean Jacques Rousseau: o homem nasce bom, mas a
civilização o corrompe.28 Ou na afirmativa de Karl Marx de que o homem é
produto do meio. Sendo assim, para não deixarmos nossos filhos e filhas
serem dominados por um sistema mundano, devemos criá-los em um
ambiente espiritual forte, ensinando com veemência a Palavra de Deus a todo
momento (Dt 6.1-6), de modo que, ao serem colocados no contexto social, no
mundo universitário, serão como Moisés, Daniel e seus companheiros, que
jamais se deixaram deslustrar pelos desejos pecaminosos deste mundo vil.



A Bigamia Presente

Num primeiro momento, temos que entender que o padrão estabelecido
para a constituição da família é a monogamia (Gn 2.24). Paulo deixa claro
que cada homem tenha sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido
(1 Co 7.2). Na verdade, o modelo da poligamia e da bigamia não é divino,
antes revela a iniquidade seguida à época e usar a esterilidade de uma mulher
para ter outra como escape também não era bíblico. Em sua obra Usos e
Costumes dos Tempos Bíblicos, Halph Gower aborda o assunto da seguinte
maneira:

A poligamia não era comum nos tempos bíblicos, embora fosse permitido
o casamento com mais de uma mulher ao mesmo tempo, como quando
Jacó causou-se com Lia e Raquel e teve relações sexuais com as servas
delas. Uma razão era que o marido tinha de ser muito rico para sustentar
mais de uma mulher. Portanto, a realeza é que tendia a ter várias esposas.
Davi tinha muitas, inclusive Mical, Abigail e Bate-Seba, e Salomão teve
um número ainda maior durante o período mais próspero de seu reinado.
O Sumo Sacerdote só podia ter uma esposa (Lv 21.13,14) e outras figuras
importantes do Antigo Testamento eram monógamos — Noé, José e
Moisés. Os rabinos afirmavam frequentemente que mais de uma esposa
criava problemas (Lia e Raquel, Gn 30; Ana e Penina, 1Sm 1).29

Não há aprovação divina para a poligamia; sua prática era apenas tolerada,
não que fosse de fato permitida por Deus. A esterilidade jamais foi a base
para que o homem tomasse outra mulher para gerar com ela, biblicamente
falando. Sabemos que Rebeca era estéril, mas Isaque não trilhou o caminho
de tomar outra mulher para si; antes, colocou-se em oração e obteve resposta.
Isaque orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril e o Senhor lhe
ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, então concebeu (Gn 25.21).

Ao falarmos que o problema da poligamia estava ligado à iniquidade, isso
fica claro porque, no seu desespero, mesmo aqueles que diziam confiar em



Deus, não esperavam de fato nEle, antes se entregavam ao modelo de outros
povos, os quais viviam nessas práticas, sem atentar para o modelo divino.
Nas áureas páginas do Antigo Testamento, a obviedade de que proceder
adotando a poligamia não era correto se evidencia nos problemas que ela
gerava, como competitividade, desrespeito para com a mulher e, sobretudo,
transformando-a em simples objeto.

Biblicamente falando, homens santos de Deus trilharam o caminho da
poligamia, todavia, jamais se deve pensar que tal procedimento tivesse a
ratificação divina. O modelo da poligamia vai se estendendo até chegar aos
tempos de Davi e Salomão. Existem alguns textos que vão estabelecer
algumas regulamentações sobre essa prática, mas deve-se entender que em
momento algum consta na Palavra de Deus esse tipo de relacionamento como
aprovado.

William L. Coleman, falando sobre essa suposta legalidade, escreve:

A Lei Mosaica contém dispositivos para a proteção das concubinas. Isso
talvez não seja uma indicação de que se aprovava essa relação, mas, sim,
uma orientação com o objetivo de manter a ordem. Os textos de Êxodo
21.7-11 e Deuteronômio 21.10-14 estabelecem o direito da concubina.30

Podemos dizer que, assim como Deus não é o criador do divórcio, nem em
momento algum o autorizou, apenas tolerou, posto que ele se dá no nível do
pecado, o mesmo se pode dizer da poligamia, que é um procedimento que
fere seriamente os ditames bíblicos e firmado na esteira da iniquidade
humana.

Devemos ter todo o cuidado ao falarmos sobre a poligamia e entender que
naquela época existiam costumes que eram permitidos pela Lei Mosaica,
como o caso do levirato, que, ainda que estivesse em outro campo de atuação,
era dever do irmão do falecido contrair casamento com a cunhada (Dt 25.5-
10). A situação era complicada, pois nesse caso não era levada em conta a
questão do estado do casado, mas, dentro desse padrão, o objetivo era tão



somente perpetuar o nome do falecido; não era uma atitude firmada no
interesse de um desejo pecaminoso, de orgulho próprio ou de machismo, nem
se estava adotando o estilo de vida de outras nações sem Deus.

Podemos dizer que a prática da poligamia resultou de alguns fatores, dentre
eles pontuamos alguns. No desejo de ter vários filhos e querendo se
assemelhar a outros povos por questões culturais, alguns homens passavam a
ter outras mulheres para com ela gerar filhos, o que aconteceu com Abraão e
Agar (Gn 16.3). Alguns documentos de Nuzi descrevem que era comum
naquela época esse tipo de procedimento.

Ainda podia acontecer de o homem ter duas mulheres por questões
pessoais e amorosas. Foi assim que aconteceu com Jacó. O sogro o enganou,
entregando uma mulher que ele não amava. Ele, porém, trabalhou
incansavelmente pelo amor da outra, a quem amava (Gn 29.18). Mais um
motivo para esse modelo está firmado no fato puramente político, pois,
querendo estabelecer alianças e ganhar vantagens financeiras, razão pela qual
alguns supõem que Davi e seu filho Salomão assim procederam (2 Sm 5.13-
16; 1 Rs 11.1-3). Não se pode, porém, afirmar que era apenas questão
política, pois, no caso de Bate-Seba, foi o coração pecaminoso de Davi, que a
todo custo queria dormir com ela, o que revela seu lado iníquo.

A prática da poligamia vai diminuindo cada vez mais. Não se tem no Novo
Testamento um homem de Deus que esteve assim procedendo nesse modelo.
É claro, fala-se que Herodes, o grande, tinha nove mulheres. João Batista foi
incisivo contra Herodes por causa de Herodias, que era mulher de Felipe, seu
irmão, afirmando que não era lícito ele a possuir (Mt 14.1-4).

Sumariamente, para os reis Deus deixou claro que eles não deveriam seguir
o caminho da poligamia (Dt 17.17), mas a base geral para o modelo ideal da
constituição da família não está nos padrões sociais e culturais de outras
nações, fossem elas avançadas como fossem, mas, sim, naquilo que Ele falou
em Gênesis 2.24, que a união certa é um homem e uma mulher, para serem os
dois uma só carne.



O texto diz que Elcana tinha duas mulheres, possivelmente por causa da
esterilidade de Ana, mas tal desculpa não convence, pois ele deveria ter
entregue tudo ao Senhor, como fez Ana, e logo depois o problema estaria
resolvido, como foi. Ela passou a ter filhos, com destaque para Samuel. O
Comentário Bíblico Beacon, nesse particular, diz:

A poligamia (várias esposas) era permitida pela Lei de Moisés (Dt 21.15).
Jesus deixou claro que o plano original de Deus era o casamento de um
homem com uma mulher para toda a vida (Mt 19.8). O registro do Antigo
Testamento mostra que a prática do casamento poligâmico sempre foi
seguida de problema. Penina, que teve filhos, importunava a vida de Ana
(graça ou presente gracioso), que era estéril. O favoritismo também era
uma fonte de atrito (5.8).31

Jamais devemos pensar que a Bíblia aprovasse o homem ter várias
mulheres. A lei surgiu apenas para proteção dessas mulheres, aliás, o próprio
comentário acima citado descreve os inúmeros problemas que surgiam desse
tipo de relacionamento. Pela poligamia, as mulheres tomadas não passavam
simplesmente de amantes, o que é chamado de concubinato; elas serviam
apenas como objeto para o sexo e a procriação.

Deus, ao criar a mulher, lhe deu dignidade e honra, e não a fez menor que o
homem (Gn 1.28), tendo cada um seu papel a desempenhar na vida a dois.
Paulo diz que nem o homem é sem a mulher nem a mulher é sem o homem (1
Co 11.11). Ainda acrescenta que, no campo dos direitos espirituais, os dois
são iguais, pois Cristo desfez todo e qualquer tipo de aviltamento contra a
mulher e a colocou em uma posição de brio (Gl 3.28).

Elcana seguiu um modelo que não era aprovado por Deus, nos quais
andaram Jacó, Gideão, Saul, Davi, Salomão, Roboão, porém, Jesus Cristo
aprovou o que Deus havia dito lá no princípio sobre a vida a dois, que uma só
carne se forma com o marido e a esposa (Gn 2.24; Mt 19.6; Mc 10.8).
Portanto, jamais devemos pensar que a Bíblia aprova a poligamia, mas, sim, a



monogamia.

Uma Família Piedosa

Apesar das pendências presentes na casa de Elcana, há um destaque típico:
ele subia para adorar e sacrificar ao Senhor em Siló (1 Sm 1.3), onde estava o
centro de adoração, pois ainda não existia o Templo. Piedade era vista nessa
família por meio da oração e do sacrifício que prestava a Deus. Isso pode ser
visto pela presença do ato de adoração, que no hebraico é shachah, que quer
dizer “inclinar-se diante de um superior em sua deferência”. Sacrificar no
hebraico é zabach, e dá a ideia de imolar para o sacrifício.

O dicionário Houaiss define a piedade como atos religiosos, que é o que se
notabiliza na família de Elcana. Ele estava possivelmente cumprindo uma das
três festividades exigidas na lei: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos (Êx
34.26; Dt 16.16), as quais eram praticadas por judeus piedosos. Pelo menos
três vezes ao ano Elcana se dirigia a Siló para adorar ao Senhor.

A ação de Elcana em se dirigir a Siló descreve com limpidez o homem
piedoso que era. Na verdade, podemos crer que ele era bem disciplinado e
diligente nos seus compromissos espirituais. Algo interessante pode se notar
na postura de Elcana e Ana: ambos tinham conhecimento dos seus pecados e
do procedimento descabido de Hofni e Fineias, e da complacência do sumo
sacerdote Eli, de maneira que o sacerdócio estava todo enodado.

Nos dias de Eli, além dos pecados de seus filhos, muitos já não subiam a
Siló para adorar ao Deus verdadeiro, mas adoravam e praticavam sacrifícios
ao ídolo de Mica (Jz 12.17). Porém, Elcana e sua casa continuavam servindo
ao Senhor com verdade e sinceridade.

Com essa ação, eles faziam oposição ao sistema idolátrico que estava
estabilizado naquela época. Note que a inclusão de Yahweh Sabaoth era para
declarar a Deus como sendo o Comandante, ao passo que a referência a
exército aludia ao aspecto militar. O profeta Jeremias fez muito uso desse
título divino; no seu livro constam aproximadamente 80 vezes.



Vale dizer que Yahweh Sabaoth é um nome que aponta também para
consolo, pois o Senhor é aquele que luta as nossas batalhas e nos concede
vitórias nos momentos de crises, pois, conforme registra Lucas, nada é
impossível para Ele (Lc 1.37). Recorrendo ao texto da Septuaginta, a
expressão grega é Kurios pantokrator, que quer dizer “o Deus Todo
Poderoso”.

Frente a toda a crise que se apresentava nos dias de Eli, Elcana e Ana
acreditavam que eram servos do Senhor dos exércitos, isto é, seus soldados, e
que podiam fazer alguma coisa para Deus reverter o quadro, por isso eram
frequentes à adoração em Siló, procurando evidenciar sua confiança em Deus
e no seu poder. Com tal atitude, esse casal acreditava que Ele poderia reverter
o quadro. Entende-se nesse contexto que o motivo de ela pedir um filho e lhe
dedicar completamente na obra é porque sabia da necessidade de alguém que
fosse comprometido verdadeiramente com Deus.

Estamos vivenciando um mundo cada vez mais comprometido com o
pecado, famílias sendo atacadas pelos modismos e ensinos pós-modernos
pouco edificantes. Todavia, aquelas que são verdadeiramente firmadas na
aliança com o Senhor não serão abaladas e, ainda que tenham as imperfeições
humanas, poderão fomentar o poder do Senhor dos exércitos nesta terra, pois,
como falou Paulo, somos seus soldados, e nenhum soldado em combate se
envolve com negócios desta vida (2 Tm 2.4).

II. SAMUEL: FRUTO DE ORAÇÃO

A Humildade de Ana

No sacrifício oferecido por Elcana havia um envolvimento de toda a
família. Isso porque, além dos oito tipos de porções a que tinham direito os
sacerdotes, na ocasião do oferecimento do sacrifício (Lv 6.26; Nm 18.8), de
tais porções podiam os membros da família fazer parte. É preciso entender
que o momento do sacrifício não era apenas um sentimento de tristeza, mas
de alegria, uma festividade da qual todos os familiares participavam.



Durante essa festa, no envolvimento de toda a família, estavam Ana e
Penina. Não se pode ratificar com segurança, mas alguns supõem, baseados
em 1 Samuel 1.8, que possivelmente Penina dera a Elcana dez filhos e, assim
sendo, ela tinha uma posição merecida na ocasião da festividade, ao passo
que Ana, ainda que fosse bem tratada por Elcana, recebendo dele atenção
especial, ela mesma se sentia humilhada, pois naquela época uma mulher não
ser mãe era algo estarrecedor, uma vergonha (Dt 12.5-7).

Diante de toda essa situação, Ana não deixava de ir à Siló festejar e adorar
ao Senhor. Ainda que carregasse o estigma de estéril, ela estava ali. O
versículo 6 mostra a provocação de Penina contra ela, detratando-a
negativamente por não ter tido filhos. Observe que a palavra rival do hebraico
é tsarah, que quer dizer “importunado, problema”. Nesse sentido, essa
mulher era um grande problema para Ana. O doutor Fred E. Young, falando
dessa provocação de Penina, diz:

A sua rival a provocava. Ka´as, a palavra traduzida para provocar, indica
o sentimento despertado por causa de tratamento não merecido. Usa-se
em relação ao sentimento divino de triunfo sobre os inimigos de Israel
(Dt 32.27). Para a irritar. Literalmente, para fazê-la trovejar. A palavra ra
´am significa provocar intimamente, perturbar, despertar comoção
íntima.32

Nas duas palavras hebraicas, podemos atentar para a ação maléfica de
Penina; na primeira, que em nossas Bíblias é provocar, essa mulher agia
querendo que Ana ficasse indignada, cheia de ira, e, na segunda, que fala de
trovejar, ela buscava fazer com que Ana se enfurecesse, tremesse de ódio.
Não era fácil para Ana, pois, não gerando filhos, dela não poderia haver um
substituto para Elcana; através dela seu nome não seria perpetuado. Outro
agravante é que, naquela época, uma mulher não ter filho era como se fosse
amaldiçoada por Deus.

Pelo texto se nota que Penina era declarada uma opositora de Ana em alto



nível, isso porque, mesmo ela não dando filhos a Elcana, ele a amava
grandemente e a tratava de modo lhano. Isso nos leva a pensar que Ana
correspondia ao amor do seu marido. Mesmo sendo estéril, não deixava de
fazer seu marido feliz como homem.

As mulheres cristãs que são casadas não devem deixar que coisas não
resolvidas sejam empecilho para a sua felicidade. Ana era consciente de que
seu marido a amava e que ele confiava nela plenamente, mas ela queria pelo
menos um filho para não perder para sua rival, que a provocava afirmando
que ela era amaldiçoada, que Deus era contra ela, fechando sua madre. No
viver diário, Ana sempre era atacada por Penina, rival que fazia de tudo no
intento de a provocar; criava ciúme, gerava tristeza, queria tornar sua vida
infeliz, por saber do grande amor do marido para com ela. No tocante a
Penina, vale a pena fazer uso da citação de Champlin:

Penina nos faz lembrar de Xantipa, a esposa do filósofo Sócrates.
Sócrates disse que primeiramente ela trovejava e então chovia. Ela
gritava, ralhava e então chorava. E quase sempre conseguia impor a sua
vontade. Por outro lado, Sócrates dizia: Seja como for, casa-te. Se
obtiveres uma boa mulher, então isso será muito bom. Se obtiveres uma
mulher ruim, isso fará de ti um filósofo, e isso será bom.33

Ana não se exasperava. Apesar da provocação de Penina, ela não batia
boca, antes se dirigia a Deus solicitando que aquele quadro fosse mudado. Na
perspectiva teológica dos hebreus, em alguns pontos ela era fraca, posto que
uma mulher estéril era resultado não de problemas biológicos, mas, sim, de
algum tipo de punição, possivelmente por conta de pecados ocultos, dentre
outras causas, o que fazia de Ana objeto de maldição.

Podemos dizer que Ana sofria muito, pois, além de ter que lidar com a
situação de não ser mãe, sofria com as afrontas de sua rival. Ademais, pode-
se afirmar que Ana desejava ter um filho para corresponder mais ao amor do
seu marido e lhe dar uma geração. Naquela época, era muito importante ter



filhos, não somente por causa da mão de obra que eles fariam, mas porque
eram considerados presentes vindos de Deus (Sl 127.3).

Buscando alcançar o favor do Senhor, Ana ia à casa de Deus em Siló. Não
era exigido que as mulheres fizessem peregrinações, mas Ana ia porque ali
queria fazer um voto ao Senhor e solicitar um filho, retirando dela aquele
opróbrio. O texto diz que Penina também ia e, certo dia, provocou
intensamente a Ana, em especial exibindo seus filhos, o que fez com que ela
não tivesse apetite para comer, resultando em prantos e lágrimas.

Elcana tenta consolar Ana, pensando que suas lágrimas eram apenas por
causa de sua esterilidade, o que a fazia sofrer. É bem verdade que esse marido
era tudo para Ana, mas ele não podia tirar o peso que essa mulher carregava
na mente, de que não era de toda aprovada por Deus. O cuidado, amor e
carinho de Elcana não eram suficientes nem capazes de acalentar de vez o
coração sofrido de sua esposa.

Estando todos eles em um sentimento de alegria e prazer por estarem na
presença de Deus, diz o texto: tendo comido e bebido, Ana se sentia
derrotada, sem felicidade completa, fato que foi notado pelo sacerdote Eli,
que pensava que ela estava embriagada, não sabendo ele que ela estava
dominada pela tristeza.

Apesar de toda essa situação, Ana jamais atacou sua rival, seu marido, ou
até mesmo o sacerdote, e isso prova o quanto ela era humilde, pois procurou
enclausurar-se naquele momento de dor indo direto aos pés do Senhor. Tanto
Tiago como Pedro falaram da importância de nos humilharmos na presença
do Senhor, para que, no tempo certo, sejamos exaltados (Tg 4.10; 1 Pe 5.6).
Nossos rivais estão aí, sempre procurando nos atacar, fazer com que
percamos o equilíbrio, o controle, que pratiquemos ações que evidenciem
atos de carnalidade, mas tudo isso pode ser vencido quando nos humilhamos
perante o Senhor. O segredo para a vitória é nos rendermos aos pés de Deus
(2 Cr 7.14).

Ana e sua Amargura de Alma



Uma análise meticulosa do texto no hebraico nos dá uma concepção
melhor sobre essa amargura de alma. É claro, o ambiente e a situação que
envolviam Ana, como, por exemplo, as provocações de Penina, o peso da
teologia judaica, que colocava uma maldição em uma mulher que era estéril,
estavam a conduzindo à neurose. Observe que amargura no original é marah
e pode ser uma referência a comida amarga, mas a ênfase aqui é sobre a dor
de Ana frente a tudo o que estava enfrentando.

Em 1 Samuel 1.10, o texto está no construto marat naphesh (amargura de
alma), e no Léxico de Hebraico e Aramaico de William L. Holladay,34 ele
assim o descreve: amargura, aflição. O Dicionário Internacional de Teologia
do Antigo Testamento, falando de “mara”, diz:

O verbo marar é usado 15 vezes, sempre tendo um homem e jamais Deus
como sujeito, a menos que o verbo descreva uma interpretação que o
homem dê acerca das ações e vontade de Deus. Por exemplo, Jó (e esta
raiz e seus vários derivados aparecem um maior número de vezes em Jó
do que em qualquer outro livro do AT [10 vezes]) assim se queixa: “O
todo poderoso, que amargou a minha vida” [...] Semelhantemente, Noemi
diz: “Não me chameis Noemi, chamai-me Mara; porque grande amargura
me tem dado o Todo-Poderoso” (Rt 1.20). [...]. Mar, amargo, forte. Este
vocábulo aparece 37 vezes no AT. Na maioria das vezes usa-se o adjetivo
num sentido figurado, como acontece com o verbo, para descrever uma
emoção, embora se achem uns poucos exemplos de mar num sentido
literal. As Escrituras falam de cachos de uvas amargas (Dt 32.32), águas
amargas (Êx 15.23), alimentos (Pv 27.7), que, embora amargos, são
saborosos para os famintos (Is 5.20).35

Segundo o que foi dito acima, ainda percorrendo o mesmo dicionário, a
ideia geral, no seu aspecto figurativo, é evidenciar uma reação emocional a
algo que pode ser destrutivo, que inclui uma situação: problemas familiares
(Gn 27.34), algumas dificuldades pessoais (Jó 7.11), situação precária (Sl



64.3), mágoa com apostasia (Jr 2.19), descontentamento com a liderança (1
Sm 2.22), frustrações em termos de sonhos e aspirações (Ez 27.30,31). No
caso de Ana, seria sua esterilidade (1 Sm 1.10).

No sentido bíblico, a amargura é descrita como um sentimento de tristeza
(Jó 10.1), um tipo de ressentimento (Rm 3.14), mas ela envolve padecimento
moral, tristeza, azedume. A amargura, caso não seja logo tratada, pode
representar um risco fatal, pois, quando alguém é dominado por ela, os
resultados são desastrosos, já que passa a estar contaminada pelo sentimento
de rancor, ódio; seu coração fica envenenado, de modo que não pode
produzir nada de bom.

Uma pessoa amargurada jamais olha para os outros com bons olhos, antes,
na sua visão, nada presta, seu emocional é estressante, suas memórias são
sempre pungentes. Em resumo, dizemos que uma pessoa amargurada não tem
prazer com a vida e busca estragar a vida dos outros.

A Bíblia fala de duas noras que tornaram a vida de Isaque e Rebeca uma
amargura: “E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito”
(Gn 26.35), sem brilho, sem vida, sem alegria, sem encanto, pois pessoas
amarguradas são como vírus letais, que saem disseminando sua doença.
Paulo diz que devemos manter longe de nós toda amargura (Ef 4.31),
inclusive afirma que os maridos não devem tratar suas esposas com amargura
(Cl 3.19).

Quando o escritor aos Hebreus diz que em nós não deve haver raiz de
amargura (Hb 12.15), possivelmente ele tinha consciência do que esse mal
pode causar, pois pessoas amarguradas são como viventes mortos, como soda
cáustica; têm no seu interior feridas incuráveis, as quais resultaram de
traumas da vida, de amor não correspondido, de tratamento ignorante, de
abusos, de violência.

Nós, cristãos, devemos tratar a todos com amor, evitando assim gerar
sentimentos de amargura, pois um coração ferido é a porta aberta para todo
tipo de sentimento ruim. Salomão falou da importância de guardamos bem o



nosso coração, pois dele é que procedem as fontes da vida. “Sobre tudo o que
se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da
vida” (Pv 4.23, ARA). Se a fonte da vida está ferida, as águas que procederão
dela serão contaminadas.

Temos que ter em mente que Ana era como todo humano: tinha suas
vulnerabilidades, porém, sabia onde deveria colocar seus ressentimentos, suas
amarguras — perante o Senhor. Ele não deixou que esse sentimento a
corroesse por dentro. Ela sabia que tudo poderia ser resolvido através dEle,
por isso o texto diz: “[...] orou ao Senhor e chorou abundantemente” (1 Sm
1.10).

O endereço certo para derramarmos nossas lágrimas, nossos gemidos e
gritos é aos pés de Deus, pois somente Ele entende o que é de fato a amargura
de alma. Todos nós podemos correr o risco de estar amargurados, mas não
podemos deixar que isso nos domine, pois o que deve permear o nosso ser é o
fruto do Espírito (Gl 5.22).

Na situação que vivia Ana, fazendo uma paráfrase, ela não podia recorrer
aos médicos ou psicólogos, visto que os judeus entendiam que somente Deus
era que tinha o poder de curar e consultar médico era negar o poder divino,
inclusive considerado como buscar um médium. Já dissemos que havia
fragilidade na teologia judaica. Essa teologia irá avançar mais adiante, de
maneira que logo Lucas será considerado como um dos servos de Deus na
companhia de apóstolo (Cl 4.14).

O Pedido de Ana

Ana tinha consciência de que seu problema só quem poderia resolver era o
Senhor. Era costume nos cultos os judeus fazerem votos, promessas,
desejando assim uma bênção da parte de Deus. Ela fez um voto a Deus,
afirmando que, caso Ele lhe desse um filho, iria dedicá-lo completamente à
sua obra.

Ana queria que seu filho fosse plenamente envolvido nas coisas de Deus



desde cedo, e que fosse criado no Tabernáculo. Também seria um nazireu,
isto é, na sua cabeça não passaria navalha nem ele beberia vinho. Vale dizer
que Samuel não seria um nazireu por um tempo, como era de costume, mas,
sim, por toda sua vida. A questão do voto seguia algumas normas judaicas,
inclusive teria que ser aprovado pelo marido (Nm 30.8), mas creio que, frente
à sua aflição, ela já tivesse conversado com o marido, recebendo dele
aprovação para tal.

Diante de sua amargura de alma, essa mulher fez duas coisas importantes.
Demorou-se em sua oração e só movimentava os lábios, orando com o
coração, razão pela qual Eli a teve como embriagada. Eli era um homem
experiente e, através do tempo de ministério, pôde contemplar todo tipo de
pessoa fazendo oração no Tabernáculo. Como de praxe, alguns judeus oram
em alta voz, mas aqui duas coisas o incomodavam: a oração silenciosa e sua
demora no pedido. Não sabia ele que essa mulher estava clamando pela vinda
do homem que iria fazer toda a diferença em Israel, o seu filho Samuel.

É bom entendermos a questão da oração em voz alta e a oração silenciosa.
Para os judeus, a oração em voz alta, além de espantar o sono, dá maior
concentração, porém, a oração silenciosa pode expressar duas coisas:
segredos que não se quer que sejam conhecidos de todos e dor profunda na
alma. Existe oração que só pode ser feita dentro do nosso quarto, por isso
precisamos seguir a recomendação de Cristo Jesus: “Tu, porém, quando
orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em
secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará” (Mt 6.6, ARA).

Sem entender o que se passava com Ana, julgando-a como embriagada,
pensando na honra do Tabernáculo, Eli a repreende. No Targum, que são
traduções ou paráfrases do Antigo Testamento feitas em aramaico, afirma-se
que Ana se conduzia como uma louca. Ana, com respeito, esclarece sua
situação ao sacerdote e diz que estava ali derramando tudo o que estava no
seu interior, no coração — seus ressentimentos e dores —, ao Senhor, pois
somente Ele poderia reverter a situação.



Ana diz para Eli não a ter como filha de Belial, ou seja, de Satanás, que
tem o sentido de vil, isto é, uma alcoólatra no santuário, pois somente pessoas
que estão cheias do inimigo é que podem querer fazer isso na casa de Deus.
Veja o contrassenso. Os filhos de Eli, que eram beliais, que exerciam o
sacerdócio (1 Sm 2.22), não foram severamente repreendidos pelo pai, mas
uma mulher, que era piedosa, foi.

Depois que Ana explica toda a situação, Eli então age como deveria,
compartilhando com ela de sua dor. Daí pede a Elohim, o Deus Poderoso,
que atenda e confirme seu pedido. Logo em seguida, essa mulher agradece a
Eli por seu apoio concedido, ademais, ela entendeu que havia achado graça
perante os olhos de Eli, assim entendeu prontamente que seu pedido havia
sido atendido, por isso de imediato faz três coisas: (1) segue o seu caminho;
(2) alimenta-se; e (3) manifesta grande júbilo.

Essa nova postura de Ana declara sua confiança plena em Deus e a certeza
de que a bênção era certa, pois Ele tinha ouvido suas orações. Sobre o pedido
de Ana, não se deve considerar uma troca, ou algo egoísta. Ela queria ser mãe
e pede um filho para o consagrar inteiramente à obra de Deus. No
Comentário Bíblico Beacon, esclarece-se muito bem o propósito do pedido
de Ana, que não deixa dúvida de que ela não queria algo apenas para si, mas
para Deus.

A oração de Ana por um filho incluía o voto de que (a) ele seria entregue
ao Senhor por todos os dias da sua vida e (b) sobre sua cabeça não
passará navalha. Este último detalhe era a característica provincial dos
nazireus (Nm 6.5), homens ou mulheres que eram especialmente
consagrados a Deus. Os votos dos nazireus deveriam ser seguidos por um
período de tempo limitado, mas o propósito de Ana era a dedicação de
seu filho para toda a vida.36

O pedido de Ana estava dentro dos propósitos divinos, em momento algum
ela pediu algo para contrapor com sua rival, para ter um menino apenas para



ela, mas dedicaria a Deus. Para um entendimento mais claro desse pedido de
Ana recorremos às palavras de McNair, que diz:

É bom lembrar que Ana vivia sob a Lei. Isto é evidente pelo caráter da
sua oração. Essa oração parecia uma troca de favores com Deus: caso
Deus lhe desse um filho, ela prometia dedicá-lo a Ele. Tem-se dito que
não devemos pedir nada ao Senhor a não ser a dádiva de Sua graça. Jacó
prometeu a Deus o dízimo de tudo em troca de ser alimentado, vestido e
protegido (Gn 28.20-22), uma boa troca de favores. Mas os que
conhecem o Deus da graça sabem que não é necessário fazer isso. Não
podemos enriquecer a Deus pelas nossas dádivas e Ele não vende os seus
favores. Sua Palavra é: “Pedis e recebereis, para que o vosso gozo seja
completo” (Jo 16.24).37

Jamais devemos ter em mente que Ana estivesse barganhando com Deus
ou, como se diz, “uma santa barganha”. Antes, seu desejo era puro,
verdadeiro e visava à glória de Deus.

No livro O Espírito nos Ajuda a Orar,38 seus autores afirmam que é
possível que a oração de Ana tenha sido registrada na Bíblia mais por questão
de consequências do que por outra razão. Sua oração gerou um dos mais
influentes profetas de Israel, Samuel, que se tornou o agente de Deus na
seleção e unção do incomparável rei Davi. Note que nesse caso aqui a ênfase
está sendo dada mais a Samuel, mas é bom lembrar que Deus leva em conta
um pedido sincero e verdadeiro. Tiago diz que alguns não têm nada porque
não sabem pedir (Tg 4.2). Ana soube pedir bem, Jacó soube pedir bem. Eles
não estavam querendo barganhar com Deus, mas glorificá-lo mediante as
bênçãos dEle recebidas.

Com essa bênção recebida ficava provado que ela não era uma mulher
amaldiçoada, como muitos diziam, mas que apenas Deus havia cerrado sua
madre por um propósito. Nossos pedidos a Deus não podem estar firmados
em trocas, desejos egoístas, mas devem, sim, sempre corresponder ao querer



de Deus, por isso é que João dá ênfase à necessidade de orar segundo a sua
vontade (1 Jo 5.14).

III. A DEDICAÇÃO DE SAMUEL

O Nascimento de Samuel

Retornando da peregrinação em Siló, logo pela manhã, bem cedo, Elcana
toma suas duas mulheres e os demais que estavam com ele e retornam a
Belém. Estando já em casa, Elcana tem relação sexual com sua esposa Ana,
que a versão Almeida Revista e Corrigida está certíssima quando faz uso do
verbo hebraico yada, “conhecer”.

Entendemos então que Ana fez sua parte como serva de Deus ao orar e
votar a Ele, mas está claro no texto que, pelo relacionamento sexual, uma
ação humana, é que se dá a concepção, do hebraico harah, que quer dizer
“estar grávida”. O nascimento de Samuel segue o tempo normal de uma
gravidez. Esses detalhes esclarecem que Deus agiu em favor de Ana pelos
meios naturais.

O nome que Ana dá ao seu filho é Samuel, o que corresponde à narrativa
textual: pedido ao Senhor. O comentarista bíblico R. N. Champlin,39 falando
do nome de Samuel, escreve: nas palavras de Hillerus, ele dá a seguinte
definição: Saul-mul-el, pedido aos olhos de Deus, isso porque Ana fez tal
pedido e o voto no Tabernáculo do Senhor, mas o nome certo, conforme diz
Gesênio, o sentido certo do nome de Samuel é o nome de Deus, apelar para
Saul é querer fazer corresponder ao acontecimento envolvendo as questões
circunstanciais. O Comentário Bíblico Beacon, falando sobre o nome de
Samuel, pontua:

Quando a criança nasceu, Ana chamou o seu nome de Samuel (20
shemuel em 1Cr 6.33), que literalmente significa nome de Deus ou um
nome piedoso. Como recebera a criança em resposta à sua oração, Ana
procura por um nome e um caráter divino. Os nomes do Antigo



Testamento compostos por “el” são derivados de Elohim ou El, os termos
hebraicos genéricos para Deus.40

O nascimento foi humano, mas tudo se processou pela ação divina, assim,
sendo um homem, Ana queria dar a seu filho um nome que fizesse jus a todo
o acontecimento, que apresentasse um menino que veio de Deus por meio da
oração, que ele se revelaria como piedoso. Na obra Estudos Bíblicos
Expositivos em 1 Samuel, de Richard D. Phillips, ele nos agracia com uma
boa explicação sobre o nome de Samuel. Veja:

Ana pediu um filho, e sabia que Deus a havia ouvido assim que orou
porque ela conhecia Deus. Então, quando o filho nasceu, ela quis louvar a
fidelidade de Deus ao atender a sua oração. Aonde quer que Samuel fosse
e o que quer que ele fizesse, seu nome dava testemunho de uma grande e
importante verdade sobre Deus. Ele seria um exemplo vivo de que
quando o povo de Deus pede humildemente, o Senhor ouve e responde
com misericórdia e graça.41

Entendemos que o nome que a mãe põe no filho não é algo ocasional, sem
sentido, antes, havia um propósito especial, que era testemunhar da fidelidade
do Senhor, que respondeu à sua oração. Caso semelhante se nota no nome
que é dado a Isaque. Devido à idade de Abraão e Sara, o acontecimento iria
servir de deboche, mas Sara deseja que todos se juntem a ela para sorrir por
causa da bênção recebida da parte de Deus, mesmo contrariando toda e
qualquer lei da lógica humana.

O cristão, ao olhar para o nascimento de Samuel, entende claramente que,
quando alguém entrega a Deus os seus problemas, tendo ciência de que Ele é
o Senhor dos exércitos, que ouve as orações, agirá primeiramente tratando
com nós mesmos, como fez com Ana, fazendo com que seu semblante não
fosse mais o mesmo e gerando a certeza de que todos quantos se entregam
confiantemente nas mãos de Deus, milagres acontecem.

Com Ana aprendemos que orar vale a pena em qualquer situação e que não



podemos nos deixar levar pelas críticas, rivalidades, pelas más interpretações
que alguém possa fazer de nós, pois, ao orarmos, os céus vêm a nosso favor.

O Cumprimento do Voto

O voto se trata de uma promessa solene, através da qual uma pessoa que
tem fé se compromete com Deus. Nas páginas do Antigo Testamento, muitas
pessoas fizeram votos a Deus, os quais eram regulamentados pela lei (Lv 27;
Nm 6.2,30; Dt 23.21), mas a prática dos votos vem mesmo antes da
implantação da lei. Por isso que se vê Jacó fazendo voto a Deus (Gn 28.20).
Deus não obriga ninguém a votar, mas quem o fizer deverá cumprir
cabalmente (Sl 50.14; 56.12; 65.1; Ec 5.4).

Por um tempo, Ana não subiu com o esposo a Siló, ficando em casa com o
pequeno Samuel, o que revela a mãe cuidadosa que era. Gosto muito da
colocação que Matthew Henry faz sobre o lado de Ana como mãe:

Ana, apesar de sentir um caloroso afeto pelos átrios da Casa de Deus,
rogou para permanecer em casa. Deus quer misericórdia, e não
sacrifícios. Os que por vezes veem-se impedidos de servir a Deus
publicamente, por criarem e cuidarem de suas crianças pequenas, podem
consolar-se com este caso e crer que, se cumprirem este dever com o
espírito de justo, Deus os aceitará afavelmente.42

É dever dos pais levar os filhos à casa de Deus, mas existem alguns
momentos que isso pode se tornar inviável, mas não é desculpa para que eles
não sejam ensinados, orientados, e nem para as mães se tornarem relapsas
nesse particular.

O marido de Ana, Elcana, logo iria com os demais para cumprir com suas
responsabilidades religiosas. Na opinião de diversos comentaristas bíblicos,
ele estava indo agradecer possivelmente pela festa da Páscoa ou dos
Tabernáculos, sendo que a última era um tipo de agradecimento pela colheita
abundante (Dt 16.10).

O texto diz que ele subiu para cumprir o seu voto e, nesse particular, alguns



tendem a afirmar que Elcana juntou-se a Ana no propósito feito por ela, de ter
um filho e dedicar a Deus. É claro, o texto não alude a isso, mas, pelo grande
amor que ele tinha por ela, isso não pode ser descartado.

Posteriormente, Ana iria ao Tabernáculo em Siló para cumprir o voto que
havia feito e, enquanto esse momento chegava, ela aproveitava o tempo que
tinha para ficar pertinho do seu filho, o qual logo seria dedicado a Deus e se
tornaria juiz, profeta, um homem especial nas mãos de Deus. Não foi fácil
para Ana cumprir o voto, pois ela passou algum tempo olhando para o
filhinho que tanto desejava, amamentou-o por aproximadamente três anos, o
que intensificava o amor ainda mais, porém, mesmo assim, ela estava
consciente do seu compromisso e não demoraria a entregá-lo por toda a vida
ao Senhor Jeová. Por isso, as palavras sentimentais do comentário de
Champlin são louváveis:

Ana ainda dispunha de poucos meses preciosos para desfrutar da
presença do filho. O voto que ela havia feito era difícil de cumprir. Nesse
cumprimento, grande foi o sacrifício pessoal de Ana. Samuel precisava
ser primeiramente desmamado, para que o voto fosse cumprido. Este
versículo é comovente. Poucos meses agora restavam para que mãe e
filho continuassem juntos. Depois disso, Yahwe tonar-se-ia o
companheiro especial de Samuel.43

Uma coisa é clara: na dedicação completa de Samuel a Deus, Ana não
perdeu nada. Ainda que ficasse longe do filho, logo ele seria um grande
instrumento para abençoar todo o povo de Deus. Seria o divisor de águas, um
novo vulto. Com ele, uma nova história iria começar. Como é bênção para os
pais saber que colocaram no mundo filhos que procuram servir, que são úteis
à nação, quer seja na política, quer no judiciário, na educação, na engenharia,
ou onde for. Mais especial ainda é quando esses filhos são instrumentos de
Deus a favor da salvação dos pecadores.

Ana diz que, no momento em o menino for desmamado, ela irá cumprir o



seu voto e entregá-lo ao Senhor. Na questão do desmame, os costumes são
diversificados. Alguns povos o faziam aos dois anos de vida para meninos e
aos três para meninas. Na leitura do apócrifo de Macabeus 7.27, os meninos
eram desmamados com a idade de três anos. Podemos crer que o costume de
Israel era mesmo de três anos. Elcana vai cumprir o voto que havia feito e,
depois, será a vez de Ana.

No versículo 24, é dito claramente que Ana cumpriu o seu voto,
acompanhado do rito que era exigido. Note que, pelo texto hebraico, fala-se
em três novilhos, o que, para alguns críticos, na verdade foi um descuido do
autor, posto que a Septuaginta menciona apenas um novilho de três anos de
idade, mas em nada isso afeta a autoridade do texto bíblico, pois não se trata
de questão doutrinária. Os 28 litros de farinha, que eram o efa, e o odre de
vinho eram elementos necessários ao rito da consagração, que, por fim, dava-
se o holocausto do animal.

Agora se dará o momento mais difícil para Ana. Ela teria que deixar o
menino Samuel com Eli. O texto diz que ele era muito criança, no hebraico
na`ar, que quer dizer “menino, moço, jovem”, mas crê-se que ele teria
aproximadamente três anos de idade. Ana era consciente de seu voto e tinha
no seu coração a certeza do que Samuel iria ser na obra de Deus. Por isso, o
deixa ali e, é claro, como mãe teve o seu coração partido de dor. Ana fez um
grande sacrifício, mas logo iria louvar a Deus pelas grandes bênçãos que
aconteceriam por intermédio do seu filho.

Dedicação de Samuel

Depois da realização dos sacríficos, segundo as exigências divinas, Samuel
foi conduzido e apresentado à presença de Eli, o sacerdote, o que doravante
estará com ele para ensinar a atuar como profeta e sacerdote do povo de
Deus. Foi servindo no Tabernáculo que Samuel aprendeu a desenvolver as
atividades atinentes ao culto levítico, dentre outras responsabilidades.

Ana relembra a Eli que três anos atrás estivera ali e fizera um voto, então



agora estava pronta para cumpri-lo (1 Sm 1.10-18). Relata o teor do seu voto
e agora quer que ele aceite a criança para cumprir o compromisso feito com
Deus, isso porque não era permitido uma criança de três anos estar no
Tabernáculo, a não ser que o sacerdote permitisse. Ela, então, esclarece que
seu voto era o de dedicar aquela criança ao trabalho do Senhor por toda a
vida. Seu voto era de nazireu. Eli entendeu que Deus estava trabalhando e,
por isso, prontamente aceita cuidar da criança. Ana entrega Samuel a Eli, que
aparece na expressão bíblica “devolvido ao Senhor”. Ela tinha consciência de
que Samuel tinha uma missão grandiosa a cumprir e, caso ficasse somente em
casa, isso jamais iria acontecer. Se quisermos ver Deus agir grandiosamente,
precisamos fazer grandes sacríficos também, por isso é que Paulo fala da
importância de entregar os nossos corpos como sacrifícios vivos para Deus
usar (Rm 12.1).

Depois de tudo, Elcana louva a Deus, ou, possivelmente, todos da família,
e deixa Samuel com Eli, voltando para Ramá. É claro, o texto não diz, mas
não podemos jamais deixar de falar do sentimento profundo de mãe, o qual
com certeza fizeram lágrimas rolar nos olhos de Ana, mas ela parte com o
sentimento de dever cumprido e alegria de saber que estava deixando seu
filho no lugar certo, e que ele se tornaria um grande homem de Deus.
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CAPÍTULO 3

A CHAMADA PROFÉTICA DE
SAMUEL

(1 Sm 2.18-21; 3.1-10)

I. DEFININDO O PROFETISMO EM 1 E 2 SAMUEL

A Menção de Profeta no Livro

Fazendo alusão ao profetismo presente no livro de 1 e 2 Samuel, pode-se
destacar que foi um movimento usado por Deus buscando incentivar, renovar
uma nova comunhão com Ele e o povo. É a partir de Samuel que o
movimento profético terá uma maior airosidade.

Samuel vai se destacar como um grande profeta. Isso porque nos seus dias
havia quase um comprometimento de todos com o pecado, razão pela qual a
Palavra do Senhor era rara e não havia visão manifestada (1 Sm 3.1). Não
demorará para que todo o Israel, desde Dã até Berseba, tenha Samuel
confirmado como profeta do Senhor (1 Sm 3.1,19,20).

Pelo exposto acima, entendemos que com Samuel o movimento profético
terá um grande vulto, pois se caracterizará tanto como resistência como
gerando nova esperança. Por meio do profetismo, aconteceria um
despertamento da fé de Israel, um novo ânimo viria ao povo.

Os profetas eram usados por Deus. Viviam controlados pelo sobrenatural
divino, tendo visões e revelações, e por isso às vezes eram chamados de
“videntes”, que eram aqueles que mantinham contato com o mundo superior
por meio de visões e posteriormente transmitiam o que viam. Citamos, por



exemplo, o profeta Ezequiel. Ele é descrito como tendo grandes visões: “E
aconteceu, no trigésimo ano, no quarto mês, no dia quinto do mês, que,
estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu
vi visões de Deus” (Ez 1.1).

O profeta era um homem que mantinha comunicação com Deus, recebendo
dEle os oráculos divinos. Dirigia-se ao Senhor por meio de súplicas, dava
ênfase à justiça e ao direito, realizava milagres, pronunciava julgamentos por
meio de atos simbólicos — tudo isso estava ligado ao movimento profético.

A comunidade de Israel via nesses homens enviados por Deus a presença
da palavra profeta e vidente. É isso que se pode notar em 1 Samuel 9.9:
“(Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: Vinde,
e vamos ao vidente; porque ao profeta de hoje antigamente se chamava
vidente.)”.

A palavra vidente no hebraico é ro´eh e hozeh, que quer dizer “aquele que
vê, que percebe, tem visão”. Já profeta estaria mais ligado à palavra, à
oralidade; ele seria o porta-voz do Senhor.

No ato de profetizar, o profeta estava comunicando aquilo que Deus
realmente desejava que todos ouvissem, tencionando que cada um passasse a
entender o que estava na mente de Deus, o que Ele queria, que era o retornar
de todos para uma vida de santidade e obediência, que resulta em verdadeira
adoração e comprometimento.

Definição de Profeta

Nabi provém da raiz naba do hebraico e seu sentido primário é “alguém
que declara ou anuncia algo”. No contexto bíblico, fala daquele que recebeu
por revelação direta de Deus suas palavras para proclamar ao povo. O nabi
aparece mais de trezentas vezes nas páginas velhotestamentárias, isso dentro
de diversos contextos, o que pode ser visto em passagens como: Gênesis
20.7; Números 12.6; 1 Samuel 3.20; 1 Reis 1.8; Salmos 74.9; Jeremias 1.5.
Roy B. Zuck define profeta seguindo a concepção judaica da seguinte



maneira:

A palavra profeta é tradução do hebraico nabi. A etimologia é incerta.
Certos estudiosos discutem a favor do significado de borbulhar, mais um
reflexo da ideia de profeta do que uma etimologia. Outros argumentam
que significa ser chamado. A palavra significa, mais certamente, porta-
voz de Deus, mas a etimologia exata não pode ser determinada. A
passagem veterotestamentária clássica sobre profeta é Deuteronômio 18,
quando Moisés estava preparando os israelitas para entrarem em Canaã,
onde eles encontrariam todos os tipos de práticas ocultas.

Ainda que etimologicamente o termo profeta não possa ser definido por
completo em sua essência, é primordial que se entenda que ele não era visto
apenas como um declarador de algo, mas, sim, como homem de Deus. Essa
definição era aplicada também a nabi, de modo que isso o caracterizava como
um escolhido para uma missão especial ou profética da parte de Deus.

Na contextura hebraica, além de homem de Deus, o profeta era visto como
um atalaia e pastor (Jr 6.16; Ez 3.17). Assim, conclusivamente dizemos que a
visão que se tinha do profeta no Antigo Testamento é que ele era um
escolhido de Deus para levar a mensagem divina ao povo. Não tinha nada de
si mesmo, mas tudo partido do alto. Ele não poderia falar no seu nome, mas
no nome daquEle que o tinha enviado.

O Novo Testamento tem sua definição também para o prophétes, palavra
que aparece 159 vezes. O prefixo da palavra pro, antes, phemi, falar, já
esclarece em si o significado: uma pessoa que fala em nome de outra.
Portanto, o profeta seria inspirado por Deus para falar as suas palavras.

A vida do profeta era caracterizada pelo sobrenatural. Ele podia predizer
coisas futuras, envolvendo acontecimentos tanto de ordem nacional como das
particularidades da vida de pessoas. Vale dizer que o profeta
neotestamentário caracterizava-se também pelo oficio profético e, nesse
particular, podia exortar, ensinar, orientar, estar à frente de um rebanho.



Historicamente, podemos entender que havia os profetas que se tornaram
conhecidos no meio da comunidade do povo de Deus e outros que eram
procurados para dar orientações particulares, todavia, não eram reconhecidos
publicamente. Pode-se dizer que o profeta verdadeiro não tinha como
prioridade revelar algo para vidas isoladas, antes, sua maior missão era
revelar a todos a mensagem de Deus, confrontar quem quer que fosse para
ajustar suas vidas e retornar em quebrantamento ao Senhor.

Para a distinção entre aqueles que tinham o ministério profético e os que
apenas eram chamados de profetas, pode-se tomar a pessoa de Abraão, o
primeiro a ser chamado de profeta (Gn 20.7), mas não no sentido de exercer
um ministério, posto que o protótipo maior para a função de profeta nacional
será Moisés (Êx 18.15-19).

Samuel e os demais Profetas

Antes de falarmos sobre a escola de profetas nos dias de Samuel, mister se
faz que analisemos com perícia o real preparo desses homens que estariam a
serviço de Deus e de sua obra. À luz do contexto bíblico, o profeta aparecia
no cenário humano de modo repentino, mas não sem preparo. Primeiramente,
ele já vinha capacitado com aquilo que Deus havia posto em seu coração, ou
seja, nele estava a Palavra divina (Êx 3.1.4,17; Jr 1.4-19; Ez 1.3; Jn 1.1).

As Escrituras nos falam que às vezes aparecia um profeta que ousadamente
falava em nome do Senhor sem que Ele tivesse mandado, profetizando
palavras do seu próprio coração, mas era punido pela ação divina (Jr 14.14;
23.21). A atividade profética era algo presente na vida do povo israelita,
primeiramente porque se acreditava que Deus estava agindo na história. Ele
intervinha nela de modo soberano e, nesse particular, entravam em ação os
profetas, de modo que, no geral, inspirados por Deus, eles entregavam a
mensagem divina. Por meio deles veio a Lei de Deus (Êx 2.11; Dt 24.19-22;
Is 45.20-22).

Os profetas passam a ser uma figura central no meio do povo de Deus.



Além de receberem inspiração para revelar a mensagem divina, muitos deles
guiavam e orientavam os reis em suas decisões, os quais passaram a ser
cognominados “profetas da corte” ou “estadistas”, mas pode-se dizer que,
devido à sua sinceridade, tinham que pagar caro. Muitos deles foram
perseguidos e mortos; isso pode ser comprovado nas palavras de Jesus Cristo
(Mt 23.37).

Vale ressaltar que o próprio povo judeu esperava do sumo sacerdote a
capacidade para profetizar também, o que declara que eles não seriam apenas
oficiantes de algo, mas dotados de capacitação sobrenatural para se
comunicarem com Deus. Analisando Êxodo 28.30 e Números 27.21, isso se
daria através do Urim e Tumim; por esse meio buscava-se entrar em contato
com Deus e profetizar ou falar algo ao povo.

Conforme descrevemos acima, ficará impresso na mente de cada judeu a
importância do ofício profético, o que logo dará início à ordem profética, que
resultará da imagem que o povo passa a ter tanto do profeta como do
sacerdote, sendo homens inspirados por Deus para revelarem a sua vontade.
Nesse parâmetro, afirmamos que a escola ou instituição profética não é algo
que surge aleatoriamente, no querer de qualquer um, mas, sim, pela
representação de homens escolhidos por Deus, que, como figura primordial,
se destacam Moisés e Arão dentre outros.

Isso fala muito sério a nós, especialmente nos dias que estamos vivendo,
em que cada pessoa busca ser profeta, pastor, bispo, sacerdote, sei lá mais o
quê, sem uma base bíblica e tradicional, querendo cada um se fazer profeta e
sacerdote ao seu bel-prazer, contrariando a normativa divina. Esse
procedimento foi adotado pelo rei Jeroboão, que escolheu dentre o povo
pessoas sem qualificação e sem serem da tribo de Levi para assumirem o
sacerdócio, o que foi seriamente combatido por Deus (1 Rs 12.31).

O ideal profético estaria presente no povo devido ao modelo visto na
pessoa de Moisés (Dt 18.9-15). Assim, todos viviam na expectativa de um
profeta maior, Jesus Cristo, mas esse ideal será conspurcado por alguns



líderes, que, chegando aos dias de Eli, estará no mais baixo nível, razão pela
qual o profeta Samuel diz que a Palavra e as visões eram raras (1 Sm 3.1).

É com Samuel que o ofício profético terá um novo avivamento, sendo ele
levita, claro, da família de Coate (1 Cr 6.28). Será a pessoa certa para
promover um grande impulso no movimento profético e fará isso por meio de
sua vida de comunhão com Deus, vida espiritual e moral equilibrada, como
também através de ações sociais (1 Sm 9.22). Falando dessas escolas
proféticas e de sua importância, especialmente por ser Samuel o seu
fundador, o Novo Comentário da Bíblia diz:

Julgam muitos ser Samuel o fundador das escolas dos profetas, que
durante séculos tão profunda influência exerceu na vida da nação. À volta
destas escolas não só se espiravam o ambiente da vida espiritual de Israel,
mas ainda o de sua vida cultural e educativa. Se Moisés promulgou a Lei,
foi Samuel quem garantiu que ela fosse propagada juntamente com outras
revelações de Deus.

Note-se que a escola de profetas tinha como alvo maior preservar a
espiritualidade do povo de Deus, e a cultura visava à preservação da lei e das
mensagens que eram recebidas; não se tratava apenas de uma escola
qualquer, que visasse empurrar cuca adentro velhas tradições, mera
intelectualidade, ensinos oriundos de mestres sem afinidade com o divino,
mas, sim, o crescimento na comunhão com Deus por meio de sua mensagem
revelada aos seus servos.

Com Samuel vai surgir a escola de profetas, porque nele todos passavam a
ver o brilho do ideal visto em Moisés, e, desse modo, ele será a mola
propulsora. Em seus dias, surgirão homens que desejarão ser profetas
também, assim como ele. O movimento profético não somente ressurgirá,
como se desenvolverá grandemente e manterá sua estrutura (1 Sm 19.18-20;
2 Rs 2.3-5; 6.1).

O que distinguia o profeta de fato enviado por Deus daquele que queria ser



profeta por vontade própria era a inspiração. O profeta não inspirado por
Deus inventava coisas de sua mente e coração; é isso o que fala Jeremias e
Ezequiel (Jr 23.16; Ez 13.3). O profeta enviado por Deus era inspirado pelo
Espírito Santo, recebia a mensagem por meio de visões e revelações (Nm
11.17-25; 1 Pe 1.21).

De diversas maneiras, Deus se apresentava ou inspirava esses profetas,
usando a mente deles para lhes revelar os seus mistérios. O modo como Deus
fazia por vezes parece estranho para nós, mas é bom lembrar que isso se
tratava de algo sobrenatural, não se daria no campo das explicações humanas.
Lendo algumas passagens do Antigo Testamento, podemos perceber as
multiformes maneiras como Deus se revelava aos profetas (2 Rs 3.15; 1 Sm
10.5; Is 6.1; Ez 1.1). Por meio de sonhos, visões, palavra direta, “Assim diz o
Senhor...”, era como Deus se revelava e tudo isso pode ser considerado
inspiração divina.

Sendo homens inspirados por Deus, logo a comunidade de Israel passou a
olhar para os profetas como aqueles que recebiam a Palavra do Senhor, com
autoridade para ensinar, repreender, corrigir, alertar (Is 58.1; Mq 3.8), e
convocar todos ao arrependimento sincero (Is 40.1,2). Os profetas assumiam
diversas funções: poderiam ser embaixadores, estadistas, atalaias e, em casos
extremos, até desempenhar funções sacerdotais, como foi o caso de Samuel
(1 Sm 16.6-13). Mas, na verdade, seu alvo maior era inculcar na mente e no
coração de cada judeu que todos pertenciam a Deus, por isso deveriam ter
vida santa, íntegra, e corresponder ao querer divino, sem jamais perder a
identidade como povo escolhido do Senhor, atentando sempre para os
ditames divinos (Êx 2.11; Mq 5.4; Is 45.20-22).

II. O CHAMADO E O DESENVOLVIMENTO PROFÉTICO DO
MINISTÉRIO DE SAMUEL

Lendo o capítulo 2.18-21 de 1 Samuel já se nota o seu comprometimento
com as coisas de Deus. Enquanto os filhos de Eli estavam atolados no



pecado, ele, sendo uma mera criança, não imitava seus procedimentos
pecaminosos. Um detalhe importantíssimo que pode ser visto nesse relato é
que se descreve Samuel vestido com uma estola de linho ministrando ao
Senhor; isso porque só quem podia se vestir assim era o sacerdote (Êx 28.4; 2
Sm 6.14). Podemos crer que foi Eli quem deu essa vestimenta para o jovem
Samuel, posto que o que sua mãe lhe fazia era uma túnica, ou seja, um
sobretudo. Desse modo, Eli pôde notar características presentes naquele rapaz
que o qualificavam para estar ali.

Pela expressão ministrava perante o Senhor, o que se entende é que o rapaz
estava a serviço de Deus; essa é a ideia do verbo hebraico sharath. No ato de
Eli e Ana se envolverem na providência de um vestuário sacerdotal para
Samuel, posto que o Talmude Babilônico relata que a mãe de um sacerdote
poderia fazer a túnica para ele, prova que os dois viam claramente na vida
dessa criança um chamado especial para a obra de Deus. O que Eli não viu
nos seus filhos via tudo agora na pequena criança que estava diante de seus
olhos, Samuel: ele seria um grande homem para a nação do povo de Deus.

Há evidências na vida de alguém que tem o chamado para se envolver na
obra de Deus: desde cedo ele começa a manifestar algum tipo de sinal que
declara isso nitidamente. No tocante ao chamado, podemos fazer uso das
palavras do pastor Warren W. Wiersbe e Howard F. Sugden, os quais
apontam algo que prova esse chamado:

Como podemos saber se temos um chamado? Para alguns, isso se dá em
meio a situações dramáticas — como as enfrentadas por Moisés com a
sarça ardente; Isaías, no templo; ou Paulo, na estrada para Damasco. Já
para a maioria de nós, trata-se de simplesmente de uma convicção
crescente e inegável de que Deus tem sua mão sobre nós. Paulo expressa
esse sentimento da seguinte forma: “se anuncio o evangelho, não tenho
de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação; e ai de mim se não
anunciar o evangelho!” (1Co 9.16). Quando se é chamado, há uma
convicção íntima que não lhe permite investir a vida em nenhuma outra



vocação.

Pelas palavras desses dois teólogos, o que se nota é que a prova de um
verdadeiro chamado está no comprometimento. No Antigo e no Novo
Testamento, há exemplo manifesto disso. Eliseu, quando chamado, deixou
tudo para fazer a obra de Deus e isso pode ser comprovado pela ação de
sacrificar os bois e a sua carroça, inclusive pela presença do verbo hebraico
quwn, “levantar-se, pôr-se de pé, erguer-se”, dando sempre ideia de
movimento (1 Rs 19.21).

Paulo reforça a questão do chamado quando afirma que o obreiro procura
agradar aquele que o arregimentou. O verbo satisfazer ou agradar do grego é
aresko, que quer dizer “esforçar-se para agradar, acomodar-se à opinião do
seu superior, de quem o chamou” (2 Tm 2.4). Assim, quem é chamado não
tem outra visão, ou sentimento, outra vontade, a não ser a de Deus, por isso
está sempre pronto a dizer como o profeta Isaías: “Depois disso, ouvi a voz
do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então, disse
eu: eis-me aqui, envia-me a mim” (Is 6.8, grifo nosso).

O versículo 21 do capítulo 2 mostra que Samuel tinha mais seis irmãos; a
questão de sete é tão somente um fato exposto nas tradições judaicas pelas
palavras citadas por Ana no seu cântico em 1 Samuel 2.5, falando de
perfeição. Cremos que a questão da citação dos demais irmãos de Samuel não
era simplesmente para destacar a bênção dada a Ana por sua fidelidade a
Deus, mas reforçava também um destaque especial para o jovem Samuel, o
qual seria chamado para ser um vaso, instrumento nas mãos de Deus, por isso
é que o texto fala do seu preparo desde cedo para assumir uma grande
missão. Enquanto não chegava o tempo, ele recebia o treinamento e o ensino
necessário.

O Crescimento de Samuel como Profeta

O capítulo 2.21 de 1 Samuel, tratando sobre o seu crescimento, diz:
“Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve três filhos e duas filhas; e o



jovem Samuel crescia diante do Senhor”. Interessante que o verbo hebraico
gadal, que fala de tornar-se grande, poderoso, realizar coisas grandes, mostra
que primeiramente Samuel cresce de diante do Senhor, que é o caminho
certo, pois nenhum obreiro pode fazer coisas grandes sem o auxílio divino. O
sucesso que Samuel irá obter vem primeiramente de Deus.

Saber que Deus é quem faz coisas grandes por nós exclui o orgulho
pessoal, o querer gabar-se, como se nós produzíssemos alguma coisa. Nós,
obreiros, por vezes somos assediados pelo sentimento de querer mostrar que
fazemos as coisas, provar que temos capacidade para tal. Em Paulo, vemos
sua humildade e modéstia; nele havia consciência de que sua capacidade
vinha de Deus.

Em 2 Coríntios 3.5, Paulo sabia que dele mesmo não havia capacidade para
desempenhar a missão na qual estava envolvido, mas afirma que sua
suficiência vinha de Deus. No grego, a palavra suficiência é hikanotes, que
fala de habilidade ou capacidade para fazer algo. Uma prova clara de que
Paulo era conhecedor de que tudo vinha de Deus, ele diz que só era alguma
coisa pela graça de Deus e que seu trabalho era também ação dessa graça (1
Co 15.10).

Vamos analisar exegeticamente esse versículo para entender o que
realmente ele quer dizer. No texto da Vulgata Latina, no latim, essa
conjunção é autem — “no entanto, mas, depois, além disso”, e no grego é de,
“mas, e”; pode ser adversativa e aditiva. Aqui ela está iniciando o versículo e
então podemos entender que esteja funcionando como adversativa, pois o
apóstolo entendia que era o menor dos apóstolos, porém, contava com essa
graça para ser alguma coisa. Na verdade, ele estava relatando o efeito que ela
tinha produzido no seu ministério.

Em se tratando da graça, do grego cháris, ela tem diversos significados no
texto grego e o mais comum é “favor”, mas ela aponta também para
atratividade graciosa, capacidade. Observe que o nome de Deus está no caso
denominado genitivo, que pode apontar para origem. A graça aparece aqui no



seu aspecto instrumental, que foi por meio dela ou com ela que ele pôde ser o
que foi e trabalhar como trabalhou (Rm 1.5; 2 Co 8.1; 1 Pe 4.10).

Leon Morris afirma que por meio dessas palavras Paulo estava afirmando
que tudo o que realizou na obra de Deus foi pela graça divina. Por meio dela
é que ele foi transformado de perseguidor em pregador das verdades divinas.
Ele só pôde ir longe por causa dessa graça. Só pôde ser apóstolo por causa
dessa graça. Ainda podemos acrescentar mais aos seus dizeres: “Paulo
acentua que tinha labutado arduamente no desempenho do seu apostolado”.
Ele não diz que realizou mais coisas, mas que trabalhou mais arduamente que
os demais. Muito mais do que todos eles poderia significar mais do que todos
eles juntos, ou, mais do que qualquer deles. Como ele está engrandecendo a
graça de Deus, talvez seja mais provável que o primeiro é o seu sentido, e até
onde vai a informação de que dispomos, foi esse na verdade o caso.
Conquanto os seus começos não fossem nada promissores, a graça de Deus
possibilitou a realização de um maravilhoso volume de trabalho.

Paulo descarta terminantemente o homem e coloca tudo na graça que vinha
de Deus para desenvolver o trabalho para Deus. Entendemos que o
crescimento de Paulo foi atribuído a Deus.

Está bem claro o crescimento de Samuel como profeta do Senhor. Atente a
estes dois versículos: “E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma
de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dã até
Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor” (1
Sm 3.19,20).

Normalmente Samuel vai crescendo, como aconteceu com Jesus (Lc 2.52),
só que seu crescimento não se dá apenas fisicamente, nas tradições do seu
povo, mas no Senhor. Daí a expressão: “E o Senhor era com Ele”. Ele cresce
como profeta, razão pela qual se diz que nenhuma de suas palavras caiu por
terra. Isso significa que as palavras dele foram honradas por Deus, isto é,
cumpridas.

A credibilidade desse homem como profeta perante o povo vem de sua



comunhão com Deus e da sinceridade no que falava. Ele será um novo
modelo que gerará no povo esperança. Ademais, levantará a classe de profeta
e a valorização ao sacerdócio, pois a casa de Eli a tinha comprometido,
relegado a nada. É bom levar em consideração que a classe de profetas, que
será elevada por Samuel, perdurará até o cativeiro babilônico, tendo ele como
modelo de referência. Samuel não será apenas um conselheiro, um mestre,
mas um profeta de verdade, inspirado pelo Senhor. Tudo o que ele falava se
cumpria.

Como é maravilhoso quando o povo crê naquilo que pregamos! Por vezes
alguém pode ter muito conhecimento bíblico, teológico, exegético; seus
sermões podem ser firmados nos mais belos pilares da hermenêutica e da
homilética, porém, sem uma vida que possa gerar credibilidade, o que é
falado se torna difícil de ser ouvido e digerido pelos ouvintes. Para que o
povo possa se apetecer daquilo que pregamos, ensinamos, precisamos ter
uma vida de sinceridade. Nossas palavras, conforme disse Paulo, têm que ser
temperadas com sal, ou seja, inspiradas pelo Senhor, e, desse modo, terão seu
total cumprimento (Cl 4.6).

Samuel crescia como profeta porque primeiramente se apegou com Deus,
procurou não seguir o caminho exposto pelos filhos de Eli, mas andar na
contramão, sendo ele mesmo um protesto, não se harmonizando com
desobediência, imoralidade, iniquidade e avareza. Procedendo assim, tudo o
que ele dizia, falava, se cumpria (1 Sm 9.6). Deus vela pela sua Palavra (Jr
1.12) e, quando o obreiro procura vivê-la plenamente, honrá-la, seu
crescimento é certo.

A vida sincera de Samuel começou a ser vista e divulgada em todos os
lugares. Isso pode ser comprovado por meio da expressão “Todo o Israel [...]
conheceu”. A fama desse homem foi nacional. Isso se deve ao fato de ele agir
com verdade e sinceridade; o que pregava, ensinava, falava era testado pelo
povo e comprovado como verdadeiro.

Pela expressão “desde Dã até Berseba” se pode dizer que era desde o



extremo norte de Israel até o extremo sul, ou seja, em todos os termos
territoriais de Israel. Acredita-se que a distância entre esses dois pontos fosse
de aproximadamente 240 quilômetros.

Agora o povo de Deus estava vivendo um novo momento com essa figura
importante, que mantinha comunhão com Deus. Ele seria o modelo para os
novos profetas, estimularia o comportamento necessário para que outros
pudessem seguir, daria valor ao sacerdócio, à classe de profetas, e, no ato da
formação da monarquia, sua pessoa seria um símbolo constante.

Espiritualmente, quem sustenta a Igreja é Jesus. É aquEle que tem as
estrelas em suas mãos e que anda em meio aos castiçais (Ap 2.1), ou seja,
sustenta e inspeciona, mas, quando não procuram proceder como padrão, com
verdade e sinceridade, os líderes à frente dessa instituição divina colocam em
cheque sua credibilidade. Por isso que Paulo, em 1 Timóteo 4.12, pediu que
Timóteo fosse padrão para os fiéis, tanto na palavra como no procedimento.
Obreiros que agem como os da casa de Eli podem levar uma instituição a
ficar sem moralidade.

Portanto, queridos obreiros, sejamos homens sinceros, verdadeiros profetas
do Senhor, para não contribuirmos para o descrédito da instituição Igreja,
fazendo com que seja vista de modo negativo, antes, vivamos como Paulo,
que declarou aos irmãos de Éfeso que todos sabiam do seu comportamento;
que ele não havia feito nada que comprometesse o evangelho de Jesus Cristo
(At 20.18), pois aqueles que trazem escândalo para o Reino sofrerão graves
consequências.

A Formação de Samuel como Profeta

A formação se trata da maneira como uma pessoa é criada, educada, o que
lhe molda o caráter, a personalidade. Samuel foi o que foi devido à influência
do seu lar, especialmente de sua mãe, e também de seu envolvimento com o
sacerdote Eli, desde cedo. Estando na casa de Eli, podemos dizer que Samuel
já era um adolescente; não se tem uma ideia precisa sobre sua idade, mas o



termo hebraico na´ar trata de moço, menino. O historiador Flávio Josefo opta
por informar que ele tinha 12 anos de idade; pode ser verdade porque a
inclusão de um jovem na vida judaica, ou seja, um filho da lei, se dá nessa
idade (Lc 2.39).

A expressão “o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli” evidencia duas
coisas: em primeiro lugar, ele servia a Deus; em segundo, servia a Eli. Esse
rapaz estava na condição de discípulo, de um aprendiz; passivamente ele
atendia a tudo o que Eli lhe falava e se submetia a ele em outras atividades
que se faziam necessárias no ofício sacerdotal.

Estar pronto para ouvir a Deus e àqueles que estão à frente de sua obra é o
caminho certo para o crescimento. Josué veio a ser um grande líder porque
primeiramente aprendeu a servir ao lado de Moisés. No Pentateuco, ele é
descrito como servidor de Moisés (Êx 24.13; Nm 11.28). Eliseu deitava água
nas mãos de Elias (2 Rs 3.11) e, no Novo Testamento, Paulo diz que Timóteo
lhe servia como um filho (Fp 2.22). Procurava aprender de Paulo com muita
verdade e sinceridade, razão pela qual o apóstolo chegou a dizer que ele havia
sido inspiração para ele, tanto na doutrina como no modo de viver e em suas
intenções (2 Tm 3.10).

Explicando 2 Timóteo 3.10, J. N. Kelly fala que o relacionamento entre
Paulo e Timóteo era como o de um mestre com um discípulo. Esse jovem
obreiro seguia bem de perto tudo o que Paulo fazia, ensinava, dizia; seguir
em espírito, notar cuidadosamente para reproduzir da mesma maneira é o que
compete ao discípulo em relação a seu mestre. Em seus acréscimos ele cita:

Este é o sentido que é apropriado ao presente contexto, pois desde a sua
conversão Timóteo tem sido o associado íntimo ao apóstolo, e como tal
deve ter assimilado, e aprendido a usar como modelo para si mesmo, seu
ensino e procedimento (modo de vida).

Esses relatos provam para nós que os homens que se tornaram modelo nas
páginas da Bíblia Sagrada não desceram do céu, não se formaram sozinhos,



antes, cresceram ao lado de outros mestres que foram treinados no serviço
divino. Samuel terá uma boa formação porque estará ao lado do sacerdote Eli.
Com ele terá as primeiras orientações de como responder a Deus e não
somente isso, mas noções de como proceder como um sacerdote segundo o
querer de Deus.

Um obreiro vocacionado deve se esmerar em pesquisas, estudos; poderá
fazer os cursos das melhores universidades do mundo, seminários
evangélicos, porém jamais deve descartar as experiências daqueles que o
antecederam, isso porque eles já trilharam caminhos que nem sequer um
obreiro novato sabe como neles andar.

No capítulo 3, nada é dito acerca de que Samuel se tornaria o que se
tornou, mas o panorama que se descreve é que ele estava sendo preparado
para ser um grande instrumento nas mãos de Deus, em uma época em que a
Palavra do Senhor era rara e quando não havia visões frequentes, as quais
eram vistas e dadas pelos profetas (Is 2.1). O quadro que se descreve aqui é
que o povo não tinha em quem confiar, nem buscar uma revelação de Deus.

Pessoas, lugares, acontecimentos — tudo isso contribui para a formação de
um obreiro. Foi o que aconteceu com Samuel. Sua formação de profeta
envolveu a vida religiosa de seus pais, a conscientização do voto de sua mãe
de o dedicar para ser um nazireu de Deus, e a convivência com Eli.

O convívio perante Eli, conforme descrito acima, envolvia também o
ambiente sacerdotal. Pelas palavras em 1 Samuel 3.1-10, podemos entender
que Samuel dormia em uma área do templo bem próxima à Arca e sua
chamada se dará já quando o dia está amanhecendo. Isso pode ser
comprovado pelo fato de que a lâmpada de Deus já estivesse quase se
apagando. Lendo Levítico 24.2,3, esse objeto com sete braços era preenchido
com óleo para queimar a noite toda.

No tocante à palavra templo, conforme aparece no texto, do hebraico
heykal, pode se tratar do santuário, ou seja, antes era a tenda, mas agora
poderia ter construído algo permanente. Todavia, o melhor mesmo é entender



a citação de templo de modo anacrônico.
Dormindo próximo a Eli, em uma das áreas do templo, perto da Arca, já

envolvido em um ambiente totalmente espiritual, é que se dá a formação e o
chamado profético de Samuel. A despeito das muitas concepções de que
lugares sagrados são propícios para sonhos, visões, revelações, o que
sabemos é que esse jovem obreiro desde cedo foi envolvido no mundo
sacerdotal. Também já tinha conhecimento dos desmandos da casa de Eli,
mas manteve-se fiel a Deus, por isso ouvirá a sua voz.

O versículo 5 de 1 Samuel trata do primeiro chamado de Deus ao jovem.
Ele ainda não tinha consciência dessa tamanha honra, e esse chamado ainda
se repetirá por três vezes, sem compreensão do que realmente se tratava, pois
não tinha experiência para responder corretamente ao chamado divino.

O chamado de Samuel da parte de Deus não veio ao coração ou à sua
mente, mas, sim, de fora, externamente. A voz era de tal forma audível que
ele pensava que era Eli chamando. Um chamado poderá ocorrer de diversas
maneiras, por exemplo, a voz no coração, a qual poderá falar à mente, ou por
uma visão, sendo que tudo vem de Deus. Ele pode chamar alguém de
variadas formas, mas caberá a quem Ele chama buscar o discernimento para
entender e compreender o motivo do seu chamado.

A Disciplina de Samuel

Os versículos 5-10 de 1 Samuel não somente tratam de sua chamada como
provam que ele era um jovem bem disciplinado, comedido. Crê-se que ele
dormia perto de Eli porque lhe servia de pés e mãos, pois o sacerdote não
enxergava bem e tinha muitas outras dificuldades. Quando Deus chama
Samuel, que vai direto a Eli, porque o velho sacerdote costumeiramente lhe
chamava.

Samuel era um rapaz bem educado, sempre pronto a servir. Logo que ouviu
a voz a chamá-lo pelo nome, supondo ser de Eli, correu até o sacerdote,
mostrando assim que não queria vê-lo insatisfeito com nada. Sua vida



disciplinar envolvia primeiramente a obediência ao sacerdote. Observe que
Eli diz que não o chamou e que o rapaz voltasse a dormir.

Jamais devemos pensar que a voz que chamava o jovem rapaz se tratasse
de algum tipo de voz no seu subconsciente, como sugerem alguns
especialistas, ou que ele estivesse sonhando; isso era impossível, posto que
ele estava em constante movimentação. Na verdade, o que de fato estava
acontecendo era Deus trabalhando para formar esse jovem obreiro em um
grande homem na história da nação israelita.

Na segunda chamada, vemos a prontidão de Samuel em atender Eli ao
dizer: “Eis-me aqui”. Podemos pontuar duas coisas: a primeira é que Deus
continua de modo persistente a chamar o jovem e a segunda é que ele não se
incomoda em levantar quantas vezes fossem necessárias para atender Eli.

É triste dizer, mas muitos obreiros não somente deixam de atender a voz de
seu superior como ainda se sentem incomodados em ser orientados,
comandados. A causa de tantas divisões tem sido também esta, a
insubordinação, o não querer se submeter àquele que foi colocado por Deus
para estar à frente do trabalho, agir no espírito de Coré, Datã e Abirão, que,
se Moisés manda chamar, eles não atendem, antes questionam sua autoridade.
Fazem isso porque querem a sua cadeira (Mt 23.2). Esse tipo de
procedimento revela falta de temor a Deus e de disciplina. “E Moisés enviou
a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe; porém eles disseram: Não
subiremos” (Nm 16.12).

No entendimento de Gordon J. Wenhan, a postura desses homens, com
resposta truculenta, revelava o desprezo que tinham para com os planos de
Deus, apresentado por Moisés, como também revelava a sede que Coré tinha
pelo sacerdócio.

Sendo ainda jovem e sem muita experiência no campo religioso, o que é
reforçado no versículo 7, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Na verdade,
já adorava a Deus, porém não tinha a experiência com revelações especiais.
Pelos Targuns, afirma-se que o jovem ainda não tinha aprendido a doutrina



da parte de Deus, que vinha pela direta comunicação divina.
Tudo isso nos mostra que Samuel precisaria das orientações e das

instruções de Eli para poder desempenhar bem sua missão. No terceiro
chamado, logo Eli entendeu que era o Senhor querendo falar com o menino e,
assim, sendo conhecedor profundo das tradições judaicas, procura ensiná-lo
como responder a esse maravilhoso chamado.

Eli diz ao jovem Samuel que Deus falava diretamente com os seus servos e
que ele deveria apenas responder do modo certo para que pudesse receber a
mensagem. Eli foi o orientador, mentor de Samuel. É interessante entender
que Deus poderia dizer “Samuel, sou Eu, o Senhor, que te chamo”, mas não o
fez, respeitando Eli, que deixou que o jovem fosse até ele e dele recebesse a
orientação. Eli instruiu Samuel a tão somente dizer: “Fala, Senhor, porque o
teu servo ouve”. Estar preparado para ouvir e obedecer revela uma boa
postura de disciplina.

Existem muitos que se preparam apenas para falar, ensinar, pregar. É claro,
isso deve ser feito, mas o melhor é estar preparado para obedecer, que é o
caminho certo para que ministério esteja sempre de pé.

No quarto chamado de Deus, já instruído por Eli, Samuel respondeu como
deveria. Um detalhe importante: Samuel entendia a voz que o chamava como
sendo a voz do sacerdote Eli, o que denuncia que não havia nada de
misterioso na voz. Seu crescimento para com o Senhor, a partir de então, se
dará continuamente. Outro detalhe muito interessante no texto é que, ao
responder o chamado, não se tem a presença de nuvem ou de fogo, antes, a
manifestação foi sem espanto para o jovem Samuel.

Depois que Deus relatou tudo a Samuel, o pecado na casa de Eli, mais uma
vez se pode notar o quanto ele era disciplinado, respeitador, pois temeu
contar ao sacerdote o que o Senhor lhe havia dito. Nota-se que Eli, ao chamar
o rapaz, entendia que Deus havia falado com ele e, nesse sentido, já estava o
reconhecendo como um profeta de Deus. Por sua experiência, o sacerdote
entendia que a mensagem divina não seria boa, razão pela qual fez até



ameaças a Samuel para que dissesse tudo; se ele não o fizesse assim, as
coisas ruins ditas por Deus recairiam sobre a sua cabeça. Samuel não tinha
saída. Além da pressão para contar tudo, crê-se, segundo Flávio Josefo, que
ele tenha sido obrigado, por meio de juramento, a dizer o que o Senhor lhe
falara. Atente para o que diz Champlin:

Eli obrigou Samuel, mediante juramento, a declarar-lhe o que tinha sido
revelado pelo Senhor. Foi um juramento muito solene. Ele suspeitava que
Deus havia ameaçado com juízos severos, porquanto reconhecia que sua
família se tinha tornado muito criminosa.

O que Samuel falou trouxe tristeza e pesar, mas Eli aceitou com humildade
a sentença divina, por isso declarou: “[Ele] é o Senhor; faça o que bem
parecer aos seus olhos”. Apesar das falhas dos filhos de Eli e de agora Deus
procurar uma criança para lhe entregar a mensagem divina, o que declarava
preferência por Samuel e desprezo por Eli, em nada elevou o coração desse
rapaz. Não houve de sua parte qualquer sentimento de acusação contra o
sacerdote; antes, o que se nota é respeito, consideração pelo ancião, ainda que
sua casa estivesse em pecado. Tudo isso mostra o quanto Samuel era
disciplinado e respeitoso.

III. O MINISTÉRIO PROFÉTICO NA ATUALIDADE

A Diferença entre o Ministério Profético e o Dom da Profecia

Há uma distinção bem clara quanto ao ministério profético e o dom da
profecia. Podemos confirmar isso pela citação do teólogo Robert Brandt, que
diz:

Qual é a diferença entre o dom de profeta e o dom de profecia? Primeiro,
é um dom para os líderes do corpo, de tempo integral. Já o dom de
profecia é o dom de transmitir uma mensagem, inspirada. O dom de
profeta destina-se a uma parcela muito pequena dos membros do corpo.



O dom de profecia está ao alcance de todos os membros (1Co 14.31). [...]
A diferença entre o ministério de profeta e o dom de profecia é a
seguinte: todos aqueles chamados a exercer o ministério de profeta
profetizam. No entanto, nem todos os que profetizam têm o ministério de
profeta.

Para que não haja confusão, precisamos distinguir entre os dons
ministeriais e os dons espirituais, conforme dito. O dom de profeta faz parte
do grupo dos dons ministeriais, enquanto que o dom de profecia é destinado a
toda a Igreja, o Corpo de Cristo.

O profeta do Novo Testamento exercia um ministério e isso se comprova
pelo fato de alguns homens serem dados como dons à Igreja. A autoridade
ministerial do profeta era vista pela Igreja, o que pode ser comprovado em
Atos 13.1-3 e 14.23, mas, é claro, não podemos ligar ministério profético
com o dom da profecia, ainda que ambos venham da mesma fonte, Deus. Não
podemos negar que a profecia como um dom existe, especialmente no seu
aspecto preditivo, o que pode ser comprovado por meio das profecias faladas
por Ágabo (At 11.27,28; 21.10,11). Deus, por seu grande poder soberano e
por amar seus servos, pode, em momentos de necessidade, em extremas
circunstâncias, avisá-los para se colocarem em estado de alerta, vigilância. É
claro, a profecia preditiva deve ser analisada, jamais dogmatizada, e sua
veracidade não se dá no ato de sua verbalização, mas, sim, no seu
cumprimento (Dt 18.22).

O ministério profético, à luz do Antigo Testamento, tinha como missão
precípua revelar as verdades divinas, as quais foram depois concluídas, e,
desse modo, se finda com Malaquias o compêndio das profecias, as quais o
escritor aos hebreus diz que “de muitas maneiras Deus falou” (Ml 4.4,5; Hb
1.1).

Depois de 400 anos de silêncio da parte de Deus, aparece o último profeta
da era cristã, João Batista, que vai ajudar na formação do Cânon do Novo
Testamento e que se dará por meio de profetas e apóstolos através das



revelações divinas. No término da era cristã, tem-se então o fechamento das
Escrituras. Deus, pelos seus servos, revelou o mistério que estava oculto.
Desse modo, através dos seus servos, deu-nos as Escrituras, que é a base para
a edificação espiritual da Igreja (Ef 2.20; 3.3-6; 4.11,12; Rm 16.25,26).

Entendemos que há uma distinção tremenda entre o ministério profético e o
dom da profecia. Observe que em sua profecia preditiva, Ágabo apenas
prediz pelo Espírito o que iria acontecer e os irmãos procuraram providenciar
o necessário. Quando falou a Paulo o que lhe aconteceria, pedindo que não
subisse a Jerusalém, ele, que tinha conhecimento das profecias, a quem o
Espírito Santo também falava, ficou firme no seu propósito, pois entendia que
estava nos planos de Deus, razão pela quais todos disseram: “faça-se então a
vontade do Senhor”.

O dom da profecia não pode ser normativo, posto que a regra infalível da
fé do cristão é a Santa Palavra de Deus, aliás, o que é usado com o dom da
profecia deve se sujeitar às Escrituras, assim como os que exercem o
ministério do ensino e pregação. Nesse particular, Paulo se via como um
profeta (1 Co 14.37).

Onde Estão os Profetas?

Não há dúvidas de que o ministério profético exista hoje, pois Deus,
através do seu Espírito Santo, continua a dar homens como dons para atuar na
estrutura do Corpo de Cristo, a Igreja. Também vale dizer que não podemos
jamais desprezar o dom da profecia alegando falhas da parte dos homens,
exageros, pois podemos estar entre dois extremos. Caso fiquemos apenas no
formalismo, corremos o risco de sermos apenas uma instituição social,
limitando o agir de Deus. Caso sejamos demasiados nesse dom, podemos nos
tornar fanáticos. O que vale dizer é que o mais importante é que tanto quem
exerce o ministério profético como quem é usado com o dom da profecia
deve evidenciar em sua vida o fruto do Espírito, pois através dele é que se
conhece a árvore (Mt 7.15-23; Gl 5.21,22).



O ministério profético se reveste de grande significado pelo fato de que
quem fala a Palavra de Deus está plenamente inspirado, iluminado pelo
Espírito Santo de Deus para expor com fervor e graça sua mensagem divina.
O teólogo Ralph M. Riggs, falando sobre a profecia, diz: “A profecia é a
capacidade de falar em nossa própria língua através do poder do Espírito
Santo, ou ter uma habilidade divina para proclamar, bem como para prever”.
Nesse particular, eu pergunto: Onde estão os profetas?



CAPÍTULO 4

A DEGENERAÇÃO DA
LIDERANÇA SACERDOTAL

(1 Sm 2.22-25; 3.10-14)

I. A DEGENERAÇÃO DOS FILHOS DE ELI

Não Valorizando a Posição Dada por Deus

A degeneração é entendida como a alteração de algo. É mudar para uma
condição ou estado de inferioridade. Lendo Jeremias 2.21, o texto usa a
palavra degenerado em relação a Israel como povo de Deus, pois de uma
vide excelente vieram a ser uma planta amarga. Esse é o sentido de pikrían
que aparece na Septuaginta.

Na Bíblia Sacra Vulgata, referindo-se ao texto de Jeremias 2.21, aparece
como adjetivo da segunda declinação latina a palavra právus para referir-se a
algo defeituoso, vicioso, depravado, mas, em destaque, gosto da definição
membros disformes, maus conselheiros. No seu Comentário Bíblico,
Jeremias e Lamentações, R. K. Harrison, falando sobre esse versículo, diz:

Como caíram os poderosos! Falando como Isaías em 5.1-7 Jeremias
mostra como a nação prometedora tinha se deteriorado, apesar de todos
os esforços para prevenir isto. O ramo enxertado tinha se adaptado à
variedade de brava original, e por esta razão, o Marido Celestial não teve
outra opção senão arrancá-la. A vide excelente literalmente é vinho
Soreque, de uva vermelha de alta qualidade que cresce no Uadi Al-Sarar,
entre Jerusalém e o Mediterrâneo.44



Israel, ao longo do tempo, foi deteriorado pelo pecado, é claro que não por
vontade divina, mas por uma deliberação própria de cada um que foi tomando
o caminho do pecado, de modo que todo o investimento de Deus não valeu a
pena. Esperando que fosse uma vinha excelente, passou a produzir uvas
bravas.

Neste ponto, é disso que iremos falar em relação aos dois filhos de Eli, que
tornaram-se maus conselheiros, pois não poderia ser de outra forma, visto que
foram alterados pelo pecado, não sendo mais vide excelente, mas, sim, seres
disformes, pessoas más, que contrariaram os ditames divinos.

A primeira coisa a ser dita sobre os dois filhos de Eli — Hofni, cujo nome
quer dizer “pugilista”, e Fineias, que quer dizer “negro” — é que os dois são
descritos como filhos de Belial (1 Sm 2.12). Por meio do uso da palavra
belliyya´al, “satanás”, pode-se concluir claramente a natureza desses dois
filhos de Eli, os quais eram sacerdotes. Isso mostra o quanto a situação era
grave, pois ambos estavam à frente da obra de Deus.

Esses dois jovens tiveram o privilégio que muitos queriam ter, pois está
escrito que ninguém toma essa honra se Deus não chamar (Hb 5.4).
Receberam essa bênção, mas não valorizaram a posição dada por Deus. O
ofício de sacerdote não era algo que vinha por causa de uma capacidade
humana, inteligência, ou para quem o procurasse ou merecesse. Observe que
Arão não procurou essa função, mas Deus o chamou (2 Cr 26.18; Jo 3.27).
Hofni e Fineias receberam tamanha honra; observe que quem quisesse tomar
essa honra sem ser chamado pagaria um alto preço, como aconteceu com
Coré (Nm 16.40), mas coube a esses dois filhos tal missão gloriosa, a qual
desprezaram.

Alguém que recebe uma posição honrosa da parte de Deus deve procurar
desenvolvê-la bem, pois, se assim não for, pagará um alto preço. Um
exemplo bem clássico que podemos pontuar é o de Nadabe e Abiú. Os dois
passaram a desenvolver um culto por vontade própria, voluntário, que do
grego é ethelo-threskeia, que dele fala Paulo em Colossenses 2.23.



Esses dois jovens, conforme a narrativa textual, pautaram seus ofícios
apenas sob suas próprias normas, desprezando a Santa Palavra de Deus, sem
a direção certa do Espírito Santo; ademais, supõe-se que estavam
completamente embriagados. Paga um preço altíssimo quem não valoriza a
posição dada por Deus, o que aconteceu com Nadabe e Abiú. As Escrituras
Sagradas estão cheias de exemplos de líderes que foram rejeitados por Deus
por não valorizarem tal honra. É isso o que se pode ver na pessoa de Eli e
seus filhos. Para nós que trabalhamos na obra de Deus fica uma alerta:
precisamos honrar aquEle que nos chamou, jamais nos envolvendo com
negócios desta vida (2 Tm 2.4).

Fazendo uma Troca

Devido à idade avançada — pode-se crer que chegou aos 98 anos de idade
(1 Sm 4.15) — Eli ficou impossibilitado de desempenhar bem seu ministério
como sacerdote, pois não tinha mais tanta força. Seus filhos deveriam
continuar o trabalho do pai com sinceridade e verdade, sabendo que estavam
à frente de algo dado por Deus, mas não foi o que aconteceu. Antes, fizeram
uma troca: transformaram o lugar de adoração a Deus em antro de
devassidão.

Lendo os versículos 12-17, vemos que o texto descreve os diversos
pecados que esses rapazes cometeram. Apesar de todo o conhecimento que
tinham de Deus e suas leis, não fizeram caso, não procuraram desenvolver
com Ele um relacionamento de comunhão e santidade. O que se nota é o
desprezo para com as ofertas dedicadas ao Senhor para o sustento dos
sacerdotes (Lv 7.28-34). Eles tinham suas exigências próprias e não
respeitavam as normas dos sacrifícios, mas recebiam as porções antes de o
sacrifício ser formalmente dedicado ao Senhor.

Além desses pecados, destacam-se os sexuais. Hofni e Fineias não somente
mantinham relações sexuais com as mulheres, como, pela posição que
exerciam, forçavam-nas a se deitarem com eles, seduzindo-as. Entendemos



que naqueles dias as coisas iam piorando cada vez mais, pois muitos
seguiram esse procedimento pecaminoso dos filhos de Eli, de modo que o
sacerdócio e o culto a Deus ficaram comprometidos. Eli, claro, cumpriu bem
sua missão como sacerdote, porém, agora velho e cansado, sem forças, não
tinha mais autoridade sobre seus filhos adultos.

A troca que Hofni e Fineias fizeram foi a de preferirem seguir o caminho
do pecado, dos prazeres sexuais, imorais, a valorizar o culto ao Senhor, a
posição de sacerdote que tinham. Temos que entender que Eli, ao ouvir os
rumores sobre seus filhos, fazia suas reprimendas, alertando-os
principalmente sobre o lugar santo, mas eles não queriam ouvir mais seu pai.
Sua autoridade não tinha poder sobre eles.

Alguns estudiosos assinalam que as reprimendas de Eli para com os filhos
eram por demais brandas, suaves, frente aos grandes pecados cometidos.
Sendo assim, somente uma ação divina poderia erradicar de vez aqueles
sacerdotes pecaminosos.

Nessa situação agravante na qual se encontravam Hofni e Fineias, e,
devido ao seu comportamento, influenciavam o povo de Deus, levando-o
também a pecar, pois eram homens que exerciam uma grande posição. Só
mesmo uma ação direta da parte de Deus para bani-los de uma vez por todas,
o que irá acontecer por meio dos filisteus (1 Sm 4.10,11).

Havia uma violação tremenda da parte dos filhos de Eli. Eles estavam
quebrando os mandamentos divinos, tudo em nome dos prazeres sexuais,
contaminando o lugar sagrado, de maneira que teriam que ser punidos com a
morte.

Nós, obreiros do Senhor, jamais devemos trocar nossa honrosa posição por
meros prazeres aparentes deste mundo vil, que passa com suas
concupiscências (1 Jo 2.15,16,17), antes, procuremos ser exemplo em tudo,
como salienta Paulo: “Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo
dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza” (1 Tm
4.12), desempenhando nossas funções pastorais com zelo, verdade e



sinceridade, jamais trocando nosso ministério por barganhas políticas,
relações sexuais ilícitas, pois, se assim for, pagaremos um alto preço, visto
que estamos causando escândalos — e ai daquele por quem eles vêm (Mt
18.7).

As Consequências para quem Peca contra Deus

Não se pode eclipsar os grandes males advindos ao homem ao pecar contra
Deus. Além disso, as Escrituras Sagradas revelam com nitidez os males que
esse grande vilão trouxe ao homem, que bosquejamos aqui: (1) quebra da
comunhão com Deus; (2) separação do seu Criador; e (3) morte como
sentença.

Na Teologia Sistemática Pentecostal, em matéria que trata sobre
hamartiologia (doutrina do pecado), magistralmente o pastor Elienai Cabral,
falando do castigo sobre o pecado, ou seja, de suas consequências, escreve:

Já dissemos que o pecado é tanto um ato como um estado. É um ato
porque o homem mesmo preferiu, de seu livre-arbítrio, desobedecer à Lei
de Deus, rebelando-se contra Ele. Porém, o pecado implica um estado
pecaminoso porque o homem quebrou a comunhão e a relação com o Seu
Criador, separando-se Dele. Inevitavelmente, segue-se a prática do
pecado o juízo, ou seja, o castigo positivo (Gn 2.17; Rm 6.23).45

O homem é um ser tendente ao pecado, posto que nasce em pecado (Sl
51.5), mas sua concretização se dá pela ação própria do indivíduo ou quando
usa de sua liberdade para tal prática. Todavia, é certo que as consequências
para os que pecam contra Deus é gravíssima.

O texto de Samuel descreve duas coisas em se tratando dos filhos de Eli:
em primeiro lugar, a fama deles não era boa; em segundo, por causa de seu
procedimento comprometedor, eles faziam o povo de Deus pecar por
transgressão. Eli tinha conhecimento de que seus filhos estavam pecando
diretamente contra Deus, pois conhecia, e bem, as leis divinas.

Assinalamos que a lei divina deixava que os juízes arbitrassem em



questões envolvendo o próximo, no caso de um haver cometido alguma coisa
contra outro, quer fosse algum tipo de questão de maus tratos, quer em
relação a bens, punindo quem de fato merecia ser punido e repreendendo
aquele que precisava ser repreendido. Esse tipo de julgamento se daria no
campo humano, pois não ofendia a santidade e a autoridade de Deus.

Hofni e Fineias estavam pecando contra a santidade e autoridade de Deus
de modo atrevido. Isso seu pai deixa bem claro e, pelo texto da Palavra de
Deus, deveriam morrer: “Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada,
quer seja dos naturais quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor; e tal alma será
extirpada do meio do seu povo” (Nm 15.30). Observe que a palavra injuria
no hebraico é gadaph, que quer dizer “blasfemar contra Deus”. Nesse
particular, não havia qualquer tribunal humano que fosse capaz de arbitrar tal
questão, assim, a punição com morte era a medida certa para isso.

O sacerdote Eli tinha consciência de que o pecado de seus filhos não ficaria
impune, por isso os aconselhava constantemente, mas, já sem força, seus
filhos adultos não se renderam aos seus rogos. Além do mais, eles não iriam
mudar de atitude, evidenciando um arrependimento sincero, genuíno, pois já
estavam destinados à sentença.

Lendo 1 Samuel 2.12, o texto diz que esses dois sacerdotes filhos de Eli
eram indignos e não se importavam com Deus. Diz a versão Almeida Revista
e Corrigida que eles não conheciam ao Senhor; já na Revista e Atualizada se
afirma que eles não se importavam; o verbo no hebraico é yadá, que quer
dizer “conhecer”, aponta para admitir, considerar. É claro, eles sabiam quem
era o Senhor, mas não fizeram caso de sua Pessoa, dos seus mandamentos.

Os dois filhos de Eli tinham conhecimento de Deus, de sua santidade, das
suas leis divinas, e que Ele deveria ser honrado e adorado, mantendo com Ele
um relacionamento pessoal, o que não fizeram. Antes, trataram com
banalidade as coisas de Deus, procedimento que custará suas vidas.

Pense como era triste para Israel ter esses dois homens à frente da
liderança. Apesar de todo conhecimento que tinham de Deus, de saberem do



trabalho feito por seu pai, nada levavam em consideração. Na verdade, eles
sabiam dos ensinos e exigências divinas, da santidade e do poder de Deus,
mas não faziam caso. São oportunas as palavras de Richard D. Phillips aqui:

A apresentação dos filhos de Eli deixa pouco à imaginação: Eram, porém,
os filhos de Eli filhos de Belial e não se importavam com o Senhor (1Sm
2.12). Essa apresentação é a mais condenatória que alguém pode receber,
especialmente um ministro. Dizer que eles eram filhos de Belial (homens
indignos) é dizer que eram agentes de destruição. E depois de dizer que
eles não se importavam com o Senhor é dizer que, apesar de todo o
acesso que tinham à religião divina e de todo o seu conhecimento de
teologia e de adoração, esses homens não eram convertidos, mas sim
espiritualmente ignorantes da graça salvadora de Deus e não se
importavam com as exigências de Sua santidade.46

É lamentável, mas muitos que exercem a liderança na casa de Deus por
vezes agem dessa maneira, não fazendo caso da graça divina; têm muito
conhecimento, ciência, mas não têm santidade e amor. Paulo disse que a
ciência incha, mas o amor edifica (1 Co 10.2). Conhecimento que visa a
apenas evidenciar cultura, menosprezar os outros, desprezar instituições,
atacar alguém, não tem valor algum, mas o conhecimento que vale é aquele
que visa glorificar a Deus, prioriza a santidade. É triste dizer, mas muitos são
mestres e doutores dominados pelas paixões carnais, que os levam a praticar
atos que são reprováveis por Deus, conforme escreveu Pedro (2 Pe 2.10).

Não havia expiação para o pecado dos filhos de Eli, posto que eles feriam a
autoridade e a santidade de Deus, não somente o seu poder. Esses dois filhos
foram longe demais, sendo que, ainda que se arrependessem, caso fosse
possível, poderiam apenas salvar a alma, mas morreriam, pois iriam colher o
que plantaram.

II. A VINDA DA SENTENÇA DIVINA



Samuel Crescendo na Experiência com Deus

Logo que lemos o capítulo 2, em dois momentos é destacada a pessoa de
Samuel para fazer contraste com os filhos pecaminosos de Eli. No versículo
11 é dito que Samuel ficou servindo ao Senhor perante Eli. Quando os pais de
Samuel retornam para Ramá, Samuel fica com Eli e isso declara que, a partir
daquele momento, ele irá receber orientações e treinamento do sacerdote. É
claro que esse servir incluía outros serviços do dia a dia, assim, logicamente,
era naquele ambiente que ele iria aprender algumas coisas, inclusive seu
desenvolvimento espiritual e moral.

Com uma boa aprendizagem, Samuel vai crescer em estatura e graça, como
aconteceu com Jesus (Lc 2.52). O crescimento desse profeta não foi somente
horizontal, mas vertical. Para alguns estudiosos, Samuel foi um homem que
desempenhou diversos ofícios: ele aprendeu a tocar, desempenhava
atividades servis, na casa de Deus ocupava-se de cânticos e oração, e, ainda
bem cedo, aprendeu a interpretar a lei, de modo que virá a ser o que foi
porque desde tenra idade avançou em tudo.

Não há crescimento em qualquer área se não houver dedicação. Exemplo
grandioso que temos é o de Esdras, que dispôs seu coração, ou seja, decidiu
estar firme, preparado, pronto para buscar, cumprir e ensinar a Lei do Senhor
(Ed 7.10), por isso ficou conhecido como o homem das letras. Paulo
reforçava a importância de se dedicar ao ensino quem deseja ensinar (Rm
12.7). A Timóteo ele reforçou a ênfase de dedicar-se ao ensino, tanto para os
outros como para si mesmo (1 Tm 4.13).

No versículo 18, fala-se da visita anual que Elcana fazia com sua família a
Siló, mas agora com um diferencial: antes, como de costume, eles iam para
sacrificar e adorar ao Senhor, mas, doravante, a visita incluía outro objetivo,
o de visitar Samuel, o qual fora dedicado, consagrado à obra de Deus,
estando a residir com o sacerdote Eli.

Desde cedo havia uma preocupação de Ana com o seu filho. O desejo dela
era que ele viesse a ser um homem a serviço da nação de Deus; para isso orou



e também criou condições para que esse desejo se intensificasse cada vez
mais no coração do menino. Bem cedo ela fez um traje religioso, o qual era
usado nas cerimônias ou para quem servia em lugares sagrados, para o jovem
Samuel, o éfode de linho. Crê-se que esse éfode cobria a parte frontal do
corpo, essa mulher trazia também túnica ao seu filho.

É claro, havia outras concepções para o ato dessa túnica feita por Ana,
como, por exemplo, para protegê-lo do frio. Todavia, é preferível entender
que a mãe busca imprimir na mente e no coração de seu filho a importância
de ser um servo do Senhor. A piedade e dedicação de Ana nas coisas de Deus
lhe resultaram em muitas outras bênçãos, especialmente a vinda de mais três
filhos e duas filhas.

Em se tratando dos filhos de Ana, ao lermos 1 Samuel 2.5, fala-se em sete.
Na verdade, creem alguns judeus que ela teve mesmo sete filhos, mas, pelo
texto bíblico, é dito que ela teve apenas seis. A vida da família de Elcana era
abençoada por Eli, isso porque ele via a devoção, a piedade presente nela.
Supõe-se que Eli, percebendo que não tinha mais qualquer poder sobre seus
filhos, dedicou-se a criar Samuel com todo carinho, pois via nele a grandiosa
mão de Deus e a esperança para um novo começo na vida da nação israelita.
Também ele orava para que Ana tivesse outros filhos.

Enquanto os filhos de Eli estavam soltos, praticando todo tipo de pecado,
dominados pela apostasia, no Tabernáculo havia um rapaz que estava
procurando servir a Deus, cumprindo o que a lei determinava. Vale dizer que,
pelo uso da estola de linho, a qual só era usada por sacerdote (Êx 28.4), mas
não pelos levitas, Samuel estava vestido nela, o que já se evidenciava ser ele
um sacerdote, não apenas um levita.

Enquanto chegava o momento de ser usado por Deus, Samuel crescia e
ministrava perante o Senhor. Já tinha certa consciência de que Deus o estava
preparando para uma grande e nobre missão, por isso aproveitava todas as
oportunidades.

Sentença Pronunciada



É forte a expressão “O Senhor os queria matar” (1 Sm 2.25). Lendo os
textos de Números 15.30, Josué 11.20, Provérbios 15.10, logo se entende
claramente o porquê de Deus querer matar esses dois filhos de Eli. O texto
esclarece que eles se colocaram em rebeldia, oposição a Deus, visto que esse
é literalmente o sentido da expressão “filhos de Belial”. É como se
estivessem sendo usados por Satanás.

Podemos afirmar que Hofni e Fineias estavam sendo usados por Satanás
para não fazer caso das coisas de Deus. Ainda que se fale em homens
indignos, como notifica a Revised Standard Version, o certo é que eles se
opunham a Deus e só existe um que não quer fazer caso das coisas de Deus:
Satanás.

Jamais podemos dizer que Eli trabalhou para que seus filhos viessem a ser
o que foram. Na verdade, cremos que ele aplicou os ensinos; todavia, o
procedimento pecaminoso, imoral, corrupto, incluindo o sacrilégio, resultou
de uma deliberação própria dos filhos, procurando trilhar o caminho do
pecado, rejeitando os ensinos verdadeiros e divinos. É claro que esses dois
filhos tinham muita teoria e conhecimento das coisas de Deus, mas não
conheciam a Deus de verdade, ou seja, não desenvolviam um relacionamento
perfeito com Ele. Também não podemos nos esquecer de que esses filhos
seguiram o comportamento da época dos juízes, em que cada um fazia o que
bem queria, o que, nesse caso, foi influência do meio (Jz 21.25).

O cenário do pecado era forte. Todos estavam comprometidos com o
pecado. Isso incluía também o sacerdócio, mas a cena iria mudar com a
chegada de Samuel, que vinha de uma família que procurava manter sua
comunhão com Deus. Ele seria o profeta, o juiz, o homem de Deus que
mudaria esse quadro.

Os versículos 12 a 17 deixam bastante claros os crimes dos filhos de Eli.
Eles não se importavam com nada que tratasse de Deus, de suas normas,
antes, procuravam fazer tudo segundo seus entendimentos. Na oferta de
holocausto, o animal era queimado por completo em honra a Deus; dele nada



era dado ao ofertante ou sacerdote.
Em outros tipos de sacrifício se permitia tanto o sacerdote como o ofertante

participarem deles, sendo que o sangue do animal era derramado, e a gordura,
queimada para o Senhor (Lv 1.9; 29.18; Nm 18.8; Dt 12.17,18). Em se
tratando das ofertas pacíficas, o sacerdote tinha direito ao ombro direito e ao
peito, mas o sangue era derramado, e a gordura, queimada. Os filhos de Eli
não somente queriam a parte que pertencia a eles, como exigiam qualquer
outra parte, em atitude de total desrespeito.

Antes, enquanto não havia especificações quanto às porções pertencentes
aos sacerdotes, eram usados garfos de três dentes; depois que a gordura fosse
queimada e o sangue, derramado, enquanto o alimento estivesse sendo
cozido, eles poderiam pegar um pedaço para sua alimentação. O que se
entende é que havia leis estabelecidas tanto para o sacerdote quanto para os
ofertantes, as quais deveriam ser cumpridas, pois, dessa forma, se honraria a
Deus, o que não acontecia com os filhos de Eli.

Hofni e Fineias eram atrevidos, irreverentes, desobedientes. Não faziam
caso de Deus nem de sua lei; antes, estabeleciam suas próprias normas e
queriam ser privilegiados, ainda mais que o Senhor. Caso alguém se opusesse
a eles afirmando que deveriam primeiramente dedicar ao Senhor, eles
abusavam do poder que tinham, assegurando que tomariam à força. Essa
situação declarava os pecados de Hofni e Fineias, e o que dominava seus
corações era o desejo por sexo, comida e bebida, não fazendo caso de Deus.
Outra sentença não mereciam, a não ser a morte.

Não se podia mensurar o estrago que esses dois filhos de Eli faziam, mas o
texto afirma que eram muito grandes os pecados por eles cometidos. Pelo
mau exemplo, o sacerdócio caiu em descrédito. Muitos zombavam e já
ninguém mais queria saber do culto a Javé. Era necessário um novo homem,
que fosse usado por Deus e resgatasse o que havia sido perdido,
especialmente a credibilidade na Palavra de Deus, no sacerdócio e no culto.

A Desgraça da Família de Eli



Nos versículos 10-14 do capítulo 3 de 1 Samuel, a cena é boa e ruim. É boa
porque apresenta Deus fazendo Samuel sentir sua presença e ouvir sua voz. É
ruim porque denunciará a sentença sobre a casa de Eli. Na quarta vez que
Deus chamou Samuel, por orientação de Eli, ele passa a ouvir a voz de Deus.
É maravilhoso entender que nesse acontecimento se percebe o crescimento do
menino pela experiência que vai tendo com Deus. A princípio ele ouvia a
voz, mas não tinha, ainda, consciência da presença divina.

Ao quarto chamado, Samuel responde da maneira certa, pois segue à risca
as orientações de Eli. Assim, o Deus transcendente, soberano, imortal, cheio
de glória, manifestou-se a uma criança, um ser pequeno, mortal e finito.

Na exposição acima, percebe-se que o autor procura declarar que o falar de
Deus com Samuel seria ultrapassado pelo falar direito de Cristo, o qual
assumiria nossa humanidade, ou seja, pelo ato próprio Ele assentiu, isto é, se
permitiu colocar no nosso lugar, assumindo os nossos pecados para nos
conceder acesso ao Pai.

F. F. Bruce explica isso muito bem da seguinte maneira:

A humanidade, a carne que o Verbo divino assumiu naquele ponto no
tempo era e permanece tão perfeita com sua natureza divina; todavia foi
nossa natureza humana (sem pecado) que ele assumiu, e não alguma
humanidade celestial de outra ordem. (Humanidade celestial é uma
expressão apropriada para a vida ressurreta de nosso Senhor e seu povo, à
luz de 1Co 15.44-53, mas não para a sua vida terrena). Expandir as
implicações da encarnação do Verbo em termos de teologia sistemática
ou histórica levar-nos-ia mais longe que pretenderia o evangelista. Ele
está preocupado em enfatizar que Deus, que se revelou ou expressou,
enviou seu Verbo, de muitas maneiras desde o princípio e, afinal,
mostrou-se em uma pessoa humana histórica e real: quando o Verbo se
fez carne, Deus se fez homem.47

O ato de Deus falar com Samuel resultou de sua sinceridade e



compromisso com o Senhor. Por isso é que, por duas vezes, o capítulo 2 faz
referência à vida desse rapaz. Primeiramente é dito que ele ficou servindo ao
Senhor (2.11), ainda menino já ministrava perante o Senhor (2.18) e crescia
no aspecto físico e na graça de Deus perante todos (2.26). Deus fala com
Samuel ainda um adolescente, o que prova que Ele fala com quem quer,
quando quer, mas, para isso, é preciso santidade, sinceridade, verdade. Fica
aqui um alerta para o jovem: Deus pode usar você em sua juventude, mas Ele
quer ver em cada um santidade perfeita, daí a importância de seguir a
recomendação do salmista: “Como purificará o jovem o seu caminho?
Observando-o conforme a tua palavra” (Sl 119.9).

Samuel vai transmitir a mesma mensagem que um profeta desconhecido já
havia dito (1 Sm 2.27). Será triste para Eli receber tal mensagem, todavia, ele
tinha consciência de que não poderia mais mudar seus filhos, razão pela qual
disse que o Senhor poderia fazer o que quisesse, pois era Deus. O recado era
muito pesado. A todos que ouvissem tiniriam os ouvidos, devido ao juízo
severo. Essa sentença se daria nos seguintes passos: (1) morte de Hofni e
Fineias por meio dos filisteus; (2) captura da Arca de Deus; e (3) morte de Eli
e de sua nora.

Essas notícias iriam impactar todo o povo judeu, o que provocaria medo,
temor. Cada israelita iria ficar sem qualquer reação, posto que o nome do
filho da nora de Eli explicaria toda aquela situação: Icabode — a glória de
Israel se foi.

No caso da segunda sentença, que veio da parte de Samuel, posto que um
profeta desconhecido já havia falado (1 Sm 2.27-36), estudiosos pontuam que
Eli poderia ter mudado a situação, mas podemos dizer que não, porque seus
filhos eram grandes, eram filhos de Belial e não se sujeitavam a ninguém.
Não havia remédio para as suas feridas, então a ênfase da segunda sentença
era apenas para deixar claro ao sacerdote que a ação divina já estava às
portas.

A sentença contra a casa de Eli será lenta. Envolverá um processo



contínuo, que terá seu começo com a morte de Hofni e Fineias, e prosseguirá
da seguinte maneira: a morte dos oitentas sacerdotes por ordem de Saul, a
expulsão de Abiatar do sacerdócio no reinado de Salomão, o que assim se
nota é que a casa de Eli enfrentará sérias consequências, dentre elas a miséria,
a pobreza, a vergonha (Is 40.5; 1 Rs 1.7,8; 2.7-35).

A casa de Eli foi substituída pela de Zadoque, descendente de Eleazar, o
qual era filho de Arão, que permanecerá, desse modo, a casa de Itamar. Eli
iria atuar apenas com os levitas ajudadores, não mais como sacerdote. Essa
desgraça é esclarecida também no capítulo 2.36, sendo que agora os da casa
de Eli seriam apenas levitas comuns, viveriam em necessidade constante, de
modo que passariam a desejar qualquer trabalho no oficio sacerdotal que lhes
permitisse tirar um sustento. A casa de Eli iria se render perante outros e
pedir pão para comer, tudo isso porque procedeu loucamente contra o Senhor,
desobedecendo Sua lei em tudo.

A sentença, para seu cumprimento cabal, levará tempo; aproximadamente
130 anos. Ela, porém, teria seu começo e fim, para cumprir-se completamente
o que o profeta desconhecido e Samuel falaram. Essa sentença veio por causa
do pecado, da parte de Eli, que não teve pecado em sua missão, mas pecou
como pai, por não disciplinar seus filhos quando necessário, mas se deixou
dominar por um sentimento ou um amor mais forte pelos filhos, em
detrimento do amor a Deus e sua obra. Muitos estudiosos dizem que o amor
de Eli era mal orientado, pois, é claro, os pais não podem deixar de amar os
filhos, mas esse amor de Eli, sem aplicar as devidas penas, resultou em sua
morte e estrago na nação de Israel.

O texto é bem enfático em dizer que Eli não repreendeu seus filhos, razão
pela qual eles vieram a ser filhos de Belial (1 Sm 2.12-17,25). A miséria
entraria na casa de Eli porque houve brecha para o pecado; ainda que sua
família fosse perdurar por três gerações, o castigo viria.

O pecado da família de Eli feriu seriamente a Deus, de modo que está claro
que não haveria expiação para as iniquidades cometidas. O Senhor revoltou-



se terminantemente contra essa família, de modo que nenhum tipo de
sacrifício ou oração, poderia expiar seus pecados, porque pecou
voluntariamente, conscientemente, pois eram sacerdotes e tinham
conhecimento de toda a Lei de Deus.

É importante destacar que nas páginas do Antigo Testamento está
declarado que não há perdão para quem peca voluntariamente (Nm 15.24-
31). Hofni e Fineias não cometeram pecados de ignorância, os quais podiam
ser expiados pelos holocaustos, mas foram atrevidos, irreverentes. A ideia do
não perdão para os pecados voluntários está presente também no Novo
Testamento (Hb 10.26).

III. AS CONSEQUÊNCIAS DO PECADO

O Preço do Pecado

Basta abrir o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que logo se verá que Deus
criou o primeiro casal bom e em perfeito estado, colocou-o em um jardim
idílico, desfrutando da presença de Deus (Gn 1.26; 2.25), mas ele foi
enganado pela serpente, se entregando aos prazeres. Da parte de Eva, o
engano veio porque ela foi seduzida pelas palavras da serpente; quanto a
Adão, seu pecado já é mais consciente (2 Co 11.3; 1 Tm 2.14).

Estudiosos afirmam, no caso da Teologia Sistemática organizada por
Stanley Horton, que Eva não recebeu a ordem que Deus deu a Adão
diretamente para que não comesse do fruto da árvore, mas que, para ela, a
ordem foi transmitida pelo marido (Gn 2.17). Devemos levar em
consideração que tanto Adão quanto Eva irão pecar livre e moralmente. É
claro, da parte da serpente veio a tentação, mas quem decidiu escolher o fruto
proibido e comer foi o casal (1 Co 10.13; Tg 4.7).

No momento em que Adão e Eva pecam, prontamente se nota o preço que
eles pagaram por causa dessa desobediência. Não se pode determinar na
íntegra as grandes consequências que vieram a toda a humanidade por causa
desse ato desobediente, mas atentando a Gênesis 1.26–3.24 e a Romanos



1.16-32, logo se tem uma noção geral desse preço. Rejeição, quebra da
comunhão com Deus, isolamento, vergonha, morte física e eterna, culpa,
acusação — tudo isso foi o que receberam Adão e Eva por terem pecado
contra Deus, desobedecendo à sua ordem. Entendemos então, segundo a
Bíblia e no aspecto teológico, que pecar é sempre trágico, posto que seus
resultados são funestos. Aliás, Paulo fala que o salário, ou seja, a mesada, o
saldo do pecado é a morte; é este o sentido da palavra grega opisonion (Rm
6.23). Todo pecado tem seu preço, por isso o cristão deve fugir dele
constantemente, pedindo o auxílio divino.

O livro de Samuel mostra que, por causa dos pecados cometidos pela casa
de Eli, o preço viria a ser horrível. Morreriam ele e seus filhos, a Arca seria
tomada e ele perderia o privilégio de servir ao sacerdócio. O povo peca por
seguir a conduta dos filhos de Eli e também por querer imitar as outras
nações ao pedir um rei para si. O rei Saul chegou a um nível de
espiritualidade muito baixo, pois rejeitou a Palavra do Senhor e consultou
espíritos adivinhadores.

Por causa desses pecados, ele pagará com a sua vida (1 Cr 10.13). Davi, o
homem segundo o coração de Deus, também trilhará o caminho do pecado;
ele cometerá um pecado duplo, adultério e homicídio, mas, como
consequência, a espada não sairá de sua casa (2 Sm 12.10). Absalão, por
causa do pecado da rebeldia de se levantar contra seu pai, também pagará
com a própria vida.

Quem passa a viver no pecado é porque sua alma não está bem com Deus,
por isso procura desobedecer aos mandamentos divinos, à Palavra do Senhor,
não andar em santidade, praticando atos pecaminosos, que não darão outro
resultado a não ser a morte, conforme preconiza o apóstolo Tiago: “Depois,
havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, sendo
consumado, gera a morte” (Tg 1.15).

Quando uma pessoa está dominada pelo pecado, logo as obras dessa árvore
aparecem como frutos de morte, pois ela não está vivendo em Deus, mas



separada dele, extirpando a vida por completo, alienando-a da fonte da vida
eterna. É bom ter em mente que o pecado não pode oferecer nada de bom,
nem transformar alguma coisa em algo agradável. A. B. Langston está
certíssimo quando, tratando do pecado, afirma:

O pecado converte a luz em trevas, o gozo, em tristeza, o céu, em inferno,
a vida, em morte. O pecado é o maior e o mais terrível inimigo da alma
humana. Ele destrói as promessas, mata as esperanças, dá-nos serpentes,
em vez de peixes, pedra, em lugar de pão, tormento, em lugar de prazer.
O pecado sempre destrói e nunca edifica. Promete, mas nunca cumpre a
promessa. É como diz a Bíblia: “O salário do pecado é a morte” (Rm
6.23).48

É isso que o pecado é. Sendo assim, evitemos a qualquer custo para não
pagarmos um preço alto, inclusive com a nossa vida.

Os Males da Falta de Repreensão

O verbo repreender do hebraico é yakach; fala de provar, decidir,
repreender, reprovar, corrigir. É uma ação que se dá de modo enérgico.
Lendo o texto de 1 Samuel 3.13, percebe-se, pela própria voz divina, os
males que a falta de repreensão trouxe para a casa de Eli, que perdeu para
sempre os direitos sacerdotais.

Eli, como pai, poderia ter corrigido, disciplinado seus filhos por meio de
sua autoridade tanto paternal como judicial, o que não fez; se tivesse agido no
momento certo, não sendo dominado por um amor mal estruturado, teria
evitado que seus filhos trilhassem caminhos extremamente comprometedores,
que os tornaram homens vis, execráveis diante de Deus.

Gosto do modo que o doutor Lawrence Richards diz como era que Eli
repreendia seus filhos, de modo suave, sem qualquer ação enérgica, que era o
que mereciam, pois, além dos pecados cometidos, eram péssimos exemplos
para a nação de Israel.



Eles são descritos em hebraico pela expressão filhos de Belial, que está
associado tanto à idolatria quanto à imoralidade (Dt 13.13; Jz 19.22). Seu
desprezo pelo Senhor foi mostrado na declarada violação do ritual da Lei
(1Sm 2.17; Lv 7.14) e nas condições morais (1Sm 2.22). A repreensão de
Eli era somente uma pequena palmada, quando o comportamento dos
dois clamava por execução.49

Nos nossos dias, alguns especialistas do campo do comportamento
humano, especialmente no tratamento com crianças, desprezam a repreensão,
todavia, é bom entender que a repreensão não se trata de uma censura
irracional, de um ato de violência. No latim, a palavra “repreensão” é
monitio, que trata de um conselho sereno, amigável, uma admoestação;
dependendo da situação, essa admoestação pode ser branda ou severa, mas
que é preciso fazê-la é, sim, pois pode evitar grandes males.

Somente uma pessoa tola, que não quer crescer na vida, é que despreza a
repreensão (Pv 23.9), pois quem a recebe poderá ter uma vida abençoada. A
repreensão, quando aceita, gera correção, tornando a pessoa mais sábia para a
vida. Lendo Hebreus 12.11, o autor destaca a importância da disciplina ou
correção, que do grego é todo o treino e educação infantil, que diz respeito ao
cultivo de mente e moralidade, e emprega para esse propósito ora ordens e
admoestações, ora repreensão e punição. Também inclui o treino e o cuidado
do corpo, tudo o que em adultos também cultiva a alma, especialmente pela
correção de erros e contenção das paixões. Instrução que aponta para o
crescimento em virtude, castigo, punição, dos males com os quais Deus visita
homens para sua correção.

Não se pode negar a importância da repreensão, da correção. Por vezes ela
pode parecer ríspida e dói em quem a pratica, porém seus frutos são
maravilhosos. Crianças que são bem educadas, disciplinadas, corrigidas nos
momentos exatos irão se tornar bons filhos, bons cidadãos, bons servos de
Deus. Jamais devemos ceder aos apelos das ideologias modernas,
especialmente daquelas que vêm recheadas de erudição e sentimento humano,



afirmando que não é bom aplicar correções nos filhos, pois podem gerar neles
sentimentos de ódio, dor, etc.

Donald Guthrie, falando sobre a correção, diz que ela tem, sim, seus
aspectos doloridos no momento de sua aplicação e seu propósito não pode ser
avaliado no instante em que é dito, mas não demorará em ver cada coisa se
encaixando no seu devido lugar. Observe:

Todos concordariam quanto ao caráter doloroso da disciplina. Pelo menos
é assim que parece no momento. É difícil apreciar o propósito da ação
disciplinar na hora do impacto. A ideia de ser motivo de alegria parece
totalmente estranha. Mas, depois, as coisas se encaixam nos seus devidos
lugares. O verdadeiro propósito fica sendo mais claro. Aquilo que parecia
doloroso ainda é reconhecido como tal, mas é temperado pela eficácia do
resultado. A linguagem figurada é tirada do campo da horticultura, onde
um princípio aceito é que a disciplina da poda produz maior
frutificação.50

Quem não está em paz com Deus não pode produzir coisas boas, posto que
o coração é dominado pela rebeldia, pecado, inveja, ódio, ações maléficas
que contrariam a vontade de Deus, porém, quando alguém que vive assim
aceita a correção, logo passará a estar em paz consigo mesmo, pois já entrou
em comunhão com Deus. Paulo falou que, no momento em que o homem é
justificado pela fé através de Jesus Cristo, passa a estar em paz com Deus
(Rm 5.1). Uma correção aplicada no momento certo, sem discurso de um
moralismo farisaico, pode resultar em uma vida de produtividade marcada
por excelentes frutos.

Jamais podemos ver a repreensão como algo desnecessário. Ela é útil
porque nos ajuda a voltar para o caminho certo, ou seja, traz a correção
quando estamos errados. Quando somos corrigidos por Deus, pelos nossos
pais, pelos nossos pastores, na verdade é porque eles desejam o nosso bem,
dando-nos oportunidade para crescermos na vida mais e mais, pois quem



despreza a repreensão não terá sucesso algum.
Aqueles que não aceitam a repreensão estão dominados por seu espírito de

egoísmo, de justificativas pessoais, e sempre se acham superiores aos demais.
Tal postura resultará em graves consequências. A repreensão visa nos ajustar
e nos colocar no ponto certo. Ela provoca dor no ato de sua aplicação, mas é
uma dor passageira, que pode livrar de graves consequências para toda a
vida.

Para todos os setores da vida, a repreensão se faz necessária e, no aspecto
espiritual, ela pode acontecer por meio das ordens divinas (Sl 19.11), como
os mensageiros de Deus (Jr 6.10) e apóstolos (At 20.31; Cl 1.28; 1 Co 4.14).
Deus, querendo o bem do seu povo, aplica a repreensão, por isso se deve
amá-la, pois ela gera prudência (Pv 15.5).

É sempre bom estar perto de pessoas que buscam nos corrigir para o bem,
o que pode se dar por meio dos líderes escolhidos por Deus, nossos pais,
amigos. Por vezes não queremos estar perto daqueles que buscam nos
repreender, porém são eles que visam ao nosso bem, nos purificando de
certos comportamentos comprometedores, fazendo assim para que possamos
ser como ouro reluzente.

Não podemos jamais deixar de praticar a repreensão. É claro, ela deve ser
feita no espírito de amor, ternura e brandura, sem arrogância ou moralismo
falso, ou para constranger alguém. A falta de repreensão não somente traz
grandes consequências, mas sua ausência faz com que o mal se torne algo
natural. Corremos o risco de estar sendo coniventes com aquilo que Deus não
aprova.

Caso tivesse repreendido seus filhos, Eli teria não somente poupado o mal,
como não seriam os seus filhos vis nem modelo péssimo para o povo de
Deus. A repreensão é útil para tudo e, por meio dela, através das Escrituras
Sagradas, é que poderemos ser perfeitos e habilitados para a obra de Deus (2
Tm 3.16,17).

Por nos amar é que Deus nos repreende (Pv 3.12). Ele deseja o nosso bem



e quer assegurar o nosso futuro. Jesus queria o melhor para os seus
discípulos, por isso não deixou de repreendê-los quando necessário (Mc 8.33;
Lc 9.55). Portanto, para evitarmos o mal e comportamentos que não estão de
acordo com a Palavra de Deus, pratiquemos a repreensão para um fim útil.

Muitos estão perdendo posições gloriosas, boas amizades, inclusive
direitos espirituais, porque desprezam a correção, sempre se achando
superiores aos demais e perfeitos segundo sua própria visão, o que poderá
custar suas vidas, como aconteceu com Hofni e Fineias.

Pecados que não Têm Perdão

Já dissemos que para os pecados cometidos pelos filhos de Eli não havia
perdão ou sacrifícios que os removessem, isso porque eles pecavam
consciente e deliberadamente, se opondo a Deus. É isso o que diz o texto de
Números 15.24-31. Podemos crer que a ideia de pecados que não têm perdão
está presente no Novo Testamento, seguindo a linha velhotestamentária. No
tocante a pecados que não têm perdão, podemos recorrer a três textos
bíblicos: Mateus 12.22-39, 1 João 5.16 e Hebreus 10.26. No primeiro caso,
atentando para Mateus, os fariseus cometeram pecados voluntários. Vamos
analisar o texto para um entendimento claro.

A cura de Cristo feita em um homem que era cego e mudo, dominado por
um espírito demoníaco, fez levantar a esperança no povo de que Ele seria o
Messias esperado, o Filho de Davi. Por causa dessa atitude do povo, logo os
fariseus tentaram frustrar isso, afirmando que as obras que realizavam tinham
a eficácia do poder de Satanás. Jesus deixa claro que, por meio de sua ação,
estava atuando contra o reino das trevas e seu chefe, e que Ele estava
trabalhando para Deus, promovendo seu reino. Quem se aliasse a Cristo
estaria promovendo o Reino de Deus, mas quem fosse contra Ele e o Reino
estaria do lado de Satanás.

O pecado inconsistente, incoerente, instável, Deus perdoa. Isso aconteceu
na vida de Pedro que, por três vezes, negou Jesus (Mt 26.70) e até Satanás



falou pela sua boca (Mt 16.13), mas não fez isso voluntariamente, nem
considerando as obras de Jesus como sendo elas más; ele de fato amava a
Cristo no seu coração (Jo 21.17). Note que Judas foi escolhido. Ele estava
entre os discípulos. Sua natureza sempre foi má, mas podemos notar a
diferença entre Pedro e Judas. Pedro tinha suas falhas, mas sabia que Jesus
era perfeito, ao passo que Judas era cheio de pecado, mesmo tendo
conhecimento da bondade de Jesus, pois nos versículos seguintes se
evidenciam que pelos frutos se conhecem as árvores (Mt 12.31,32).

Os fariseus sabiam que as obras de Jesus eram boas, mas, para não
perderem a popularidade, passaram a dizer que elas eram más. Nesse caso,
cometiam um pecado voluntário. Ademais, não teriam perdão, porque
estavam rejeitando o que era bom e verdadeiro (Is 5.20), o que seus próprios
olhos tinham visto; isso prova que eles eram maus por natureza e que agora
estavam falando aquilo que tinham no coração e na mente.

Lendo 1 João 5.16, falando de pecado que não é para morte e do que é para
morte, ele diz: “Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para
morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para morte. Há
pecado para morte, e por esse não digo que ore”. A explicação para esse seu
texto é que o cristão que tem amor ora por aquele que está em pecado,
desejando que retorne para Deus e o sirva com sinceridade de coração. O
cristão não deve ser crítico do seu irmão, falar da sua vida, e, quando ele se
encontrar em pecado, antes deve amá-lo. Atente bem, no entanto, para um
detalhe: João está falando do pecado que não é para a morte, pois nesses
versículos ele fala do pecado que não é para morte e do pecado que é para a
morte.

O pecado que não é para a morte é aquele que a pessoa comete e logo se
arrepende de coração; procura voltar-se para Deus com sinceridade, com
lágrimas e em total arrependimento. Já o pecado que é para a morte é aquele
que a pessoa teima em praticar, que não se arrepende, que não confessa; é
quando já se tornou um obstinado.



No texto, João não está proibindo o crente de orar por essas pessoas, mas
também está deixando bem claro que não somos obrigados a interceder por
elas, ou seja, não é um mandamento. É nosso dever orarmos por aqueles que
estão em pecado, visto que não sabemos quem está com pecado que é para a
morte e pecado que não é para a morte. Só quem sabe disso realmente é o
Espírito Santo de Deus, mas se de fato alguém se mostrar a nós como sendo
um pecador contumaz, teimoso, irredutível, não adianta orar, pois é ele que
tem que reconhecer o seu lastimável estado, arrepender-se e voltar-se para
Deus. Se ele não faz isso, a minha oração não irá mudá-lo.

Lendo Hebreus 10.26, o texto trata do pecado deliberado, da apostasia,
daquele em que a pessoa entra conscientemente, tendo conhecimento de toda
verdade da Palavra de Deus, mas o faz porque quer, rejeitando assim a
mensagem divina. Novamente podemos fazer uso do comentário de Donald
Guthrie, o qual com muita precisão fala sobre o pecado deliberado:

Se vivermos deliberadamente (hekousios) como a primeira palavra na frase
reforça essa ideia. O culto ritual levítico oferecia providências para os
pecados inadvertidos, mas não para os pecados voluntários. A esta altura o
uso que o escritor faz da primeira pessoa do plural (nós, oculto, hemon),
identifica-se com aqueles que recebem a advertência. O pleno conhecimento
da verdade é aludido com uma coisa recebida, o que surge que tem uma
forma reconhecida. Ademais, o artigo com a palavra verdade (tes aletheias)
torna claro que já existe um corpo de doutrina definível, que todos os cristãos
devem conhecer. É o equivalente à totalidade da revelação cristã.51

O “deliberadamente”, do grego hekousios, fala de pecar de boa vontade, de
acordo consigo mesmo, pecar de propósito, não apenas como uma mera
fraqueza. Os filhos de Eli assim procediam. Eles tinham todo o conhecimento
das leis do Senhor, sabiam como deveriam proceder, mas eram insolentes,
atrevidos e não respeitavam a Deus. Por isso, pagariam seus pecados com a
vida. Os que procedem como eles não têm perdão. É isso o que assegura a
Santa Palavra de Deus.



Assim, entendemos que os pecados que não têm perdão são aqueles
praticados com plena consciência das verdades divinas, tratando-as como
nada, relegando-as a qualquer coisa, sem valor algum, praticando assim a
apostasia, que, nesse sentido, pode ser a negação da verdade recebida. Isaías
falou daqueles que transformam o que é bom e verdadeiro em coisas
perversas, e que os tais sofrerão o castigo divino. Daí a razão de ele usar a
expressão “ai” (Is 5.20). Evitemos então esse tipo de comportamento, pois, se
assim procedermos, sofreremos a punição divina.
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CAPÍTULO 5

A INSTITUIÇÃO DA
MONARQUIA EM ISRAEL

(1 Sm 8.4-7; 10.1-7)

I. POR QUE MONARQUIA?

Um Sentimento de Orgulho Nacional

Uma leitura geral do capítulo 8 de 1 Samuel esclarece alguns porquês que
levaram o povo a solicitar a monarquia. Mas vale evidenciar que os críticos
acreditam e aludem que tanto esse texto como os capítulos 10 a 12 tratam, na
verdade, de uma narrativa que se segue à implantação da monarquia e que o
que se poderia ter então aqui é uma crítica histórica que se faz a essa
instituição.

Podemos dizer que a monarquia terá diversas causas no processo histórico
da existência do povo de Deus. Na época dos juízes, o quadro é de total
celeuma, anarquia, falta de autoridade (Jz 21.25) e, dentro do próprio sistema
dos juízes, já havia o desejo por uma liderança centralizada em boa parte do
povo. Isso se comprova porque o povo solicitou que Gideão fosse o líder
deles (Jz 8.22,23).

Alguns biblistas, especialmente aqueles que trabalham com o Antigo
Testamento, apontam que havia uma falta de consenso quanto à questão da
monarquia, pois alguns dentre os judeus achavam que isto era certo e bom:
ter um só líder que pudesse estar à frente do povo de Deus. Através da
implantação da monarquia, segundo a visão de alguns, a concentração e a



unificação de Israel dar-se-iam de maneira mais fácil, sobretudo com um líder
capaz de organizar uma força militar poderosa e uma adoração centralizada,
dando proteção a todos. Essa instituição era imprescindível; para outros,
porém, não era necessário. Assim pensava Samuel.

Sendo ou não correta a implantação da monarquia, o desejo de um líder
com poder centralizado já era grande, e o que vai colocar mais lenha na
fogueira são algumas causas externas. Uma delas é a velhice de Samuel. Ele,
que foi a grande esperança de todos, que conseguiu colocar Israel no eixo da
vontade divina, estava se apagando. Muitos temiam surgir uma liderança
como fora a de Eli; por isso, todos se empenharam em buscar um rei que lhes
desse proteção e estabilidade.

Hermeneuticamente, não é fácil explicar Deuteronômio 17.14,15, posto
que, na opinião de muitos estudiosos, o que se percebe pela sua leitura é uma
monarquia antecipada da parte de Deus, a qual seria implantada no seu
momento certo. Não há dúvidas de que o Senhor desejava a monarquia; nela,
porém, Deus seria o rei que escolheria um humano para estar à frente do seu
povo.

No geral, ocorre que o povo, já tendo o desejo de ter um rei, procurava
aproveitar-se de qualquer circunstância para que esse projeto viesse a ser
consolidado. Assim, diante da velhice de Samuel e da vida corrupta que seus
filhos levavam, foi formada uma comissão para ter com esse juiz e, com isso,
solicitar a implantação da monarquia.

No que tange à comitiva que foi falar com Samuel, que o texto diz que
eram os anciãos de Israel, na verdade tratava-se de líderes de famílias, tribos
ou os principais da cidade que tinham autoridade. Eles formavam um tipo de
assembleia geral. Esse tipo de ajuntamento não era algo novo no momento.
Estava presente quando Moisés foi enviado para libertar os israelitas do poder
de Faraó (Êx 3.16). Por causa da casa de Eli, Samuel reviveu na mente deles
o procedimento maléfico dos filhos do sacerdote, de maneira que temeram
que toda aquela situação antiga viesse à tona outra vez. Essa comitiva viu



Samuel como um bom juiz, mas não acreditava em seus filhos. Entendia-se
que agora havia chegado o momento de acabar de vez com o sistema dos
juízes, posto que eles eram sempre falhos, vulneráveis, pecaminosos e não
inspiravam confiança. Por isso, disseram: “Dá-nos um rei”.

Nada poderia justificar esse pedido feito pela assembleia geral, primeiro
porque estava se esquecendo de que os juízes que surgiam vinham por meio
de uma aprovação divina e, em segundo lugar, ainda que a monarquia fosse
implantada, ela seria dirigida por homens pecaminosos também.

O âmago do pedido está revelado quando os israelitas dizem querer um rei
como todas as demais nações tinham. Nesse particular, estavam colocando-se
no nível daqueles pagãos, que não tinham compromisso com Deus, que eram
independentes. Samuel não aprovou o pedido, posto que eles queriam ser
como as nações pecaminosas.

A questão de querer uma monarquia não era pecado, pois se teria muitas
vantagens na concentração de um poder unificado em torno da autoridade de
um homem em tempos de constantes guerras. Porém, a grande questão é que
o próprio povo que pede um rei era pecaminoso e só se voltava para Deus em
momentos de grandes crises, desespero, e foi nesse momento que solicitaram
um rei.

O pedido da assembleia não soou bem aos ouvidos de Samuel, que
entendia que se estava rejeitando a teocracia em razão da monarquia.
Todavia, nesse particular, foi um pouco flexível, pois entendia que havia
perigo nos dois lados: no sistema dos juízes, os homens pecavam, e a
monarquia seria dirigida também por homens; ele, então, vai buscar uma
orientação divina, o que dará oportunidade para a monarquia. O historiador
Flávio Josefo diz que esse pedido incomodou Samuel, que passou a noite
toda em oração. Orar em momentos de grandes decisões e crises é
fundamental para o cristão; como falou Tiago, a oração do justo pode muito
em seus efeitos (Tg 5.16).

Deus respondeu a Samuel dizendo que permitiria o estabelecimento da



monarquia. É claro, essa concessão da parte divina não é porque Ele
entendesse ser o melhor para Israel, posto que muitos reis irão ser pecadores,
infligidores de leis, corruptos, etc.; porém, frente ao que vinha acontecendo,
no caso dos juízes (Jz 17.6; 21.25), esse novo sistema poderia ser uma nova
chance de melhoria para a nação.

Podemos dizer que o propósito especial da parte de Deus foi antecipado
pelo povo, de maneira que o ideal foi sacrificado, mas isso aconteceria
porque faria parte do processo da formação de Israel para que todos
entendessem que um bom governo, sucesso e paz não se encontram no
homem ou na forma do sistema político, mas somente em Deus.

O Novo Comentário da Bíblia, falando desse pedido e da implantação da
monarquia, expressa:

Mas a perversidade e a fraqueza dos homens levaram à desobediência, ao
fracasso. Só em presença do perigo é que o povo dava ouvidos às
mensagens do Senhor. Agora, levado por um sentimento de orgulho
nacional, vai pedir um rei. A monarquia, no fim de contas, nos destinos
da Providência, tinha por objetivo dar ao povo eleito uma ideia do
reinado messiânico. Mas, se tivessem seguido fielmente a Deus, tornava-
se dispensável a presença dum rei terreno.52

Conforme a citação acima, entendemos o porquê de Deus permitir a
monarquia, para imprimir no povo um ideal messiânico, pois é a partir desse
momento que se pode entender que o texto de Deuteronômio seria
escatológico, apontando para Jesus Cristo, o rei ideal, o qual sairia da casa de
Davi.

O Fracasso dos Filhos de Samuel

Todo líder deve ter o cuidado necessário para não ensinar ou pregar algo
durante toda a sua vida e, no final, não cumprir. Foi o que aconteceu com
Samuel. O que ele viu na família de Eli agora estava acontecendo na sua. Ele
não repreendeu seus filhos, o que prejudicou seriamente sua influência sobre



o povo. Cuidar bem da casa é o segredo para que toda a família do pastor
tenha êxito até o final da jornada. Daí a importância de seguir a
recomendação de Paulo: “Que governe bem a sua própria casa” (1 Tm 3.4).

Pelo nome dos dois filhos de Samuel, logo poderia ser concluído o que se
esperava de cada um deles. Joel, do hebraico, quer dizer “Jeová é Deus”.
Abias, “Jeová é meu Pai”. Nenhum dos dois fez jus ao seu nome. Samuel foi
um grande homem; sua moral e seu caráter, ilibados, mas nenhum de seus
filhos seguiu seus passos.

O grande erro de Samuel foi querer assegurar o seu futuro colocando filhos
de caráter corrupto na obra. Isso foi o estopim para que aumentasse o desejo
de Israel de ter um novo rei. Alguns estudiosos dizem que esses filhos vieram
a corromper-se depois, mas, mesmo assim, podemos declarar que houve erro
da parte de Samuel em dar autoridade aos filhos de vida moral baixa; depois,
o erro dos filhos foi não proceder de acordo com a sinceridade do pai. O
homem de Deus deve sempre agir confiando e dependendo da graça divina.
Samuel errou profundamente e sentiu-se rejeitado pelo povo por não aceitar
seus filhos, mas, diante de toda a situação, ele volta para o caminho certo,
buscando a orientação do Senhor. Se tivesse feito isso desde o início, ele não
teria sofrido esse drama no final de seu ministério. Ainda que venhamos a
falhar e que outros possam abandonar-nos, o melhor mesmo é entregar tudo
nas mãos de Deus e buscar a sua orientação.

Rejeitando os Planos de Deus

Lendo 1 Samuel 19.11, entendemos que os anciãos já estavam
determinados. Tudo o que Samuel falou não teve qualquer resultado.
Estudiosos têm procurado saber a causa da postura desses anciãos. Alguns
dizem que eles pensavam que Samuel haveria de escolher um deles, o que
não aconteceu.

Precisamos atentar para a postura de Samuel: ele não pediu qualquer
orientação ou sugestão deles que pudesse fazê-los acreditar que seria como



esperavam. Samuel voltou-se apenas para o Deus verdadeiro, o Senhor de
todas as coisas, e somente a Ele pediu a direção. Deus disse para Samuel
atender o povo, mas nada seria como eles pensavam. Tudo aconteceria
conforme a determinação divina. Um verdadeiro líder não pode ficar em uma
reunião procurando ouvir “a” ou “b”. É claro, ele deve buscar conselhos, mas
sua prioridade será sempre se voltar para o dono da obra, buscando
orientação. Desse modo, terá a direção mais sábia do mundo.

Os israelitas estavam se esquecendo de que, até o momento em que
estavam vivendo, eles sempre foram guiados e orientados por Deus. O
Senhor concedeu líderes importantes em cada situação, deu-lhes os seus
mandamentos, livrou-os de poderes opressores; agora, no entanto, por causa
dessa atitude nada inteligente, tudo iria mudar.

Buscando ser como as outras nações, Israel estaria cometendo alguns erros,
a saber: (1) queria ter as mesmas questões políticas que as outras nações; (2)
deixaria de ter os líderes locais para concentrarem-se apenas em um poder
maior; e (3) desejava um líder famoso como os das nações para fazer suas
guerras.

A tomada de atitude de Israel desprezava em tudo a ação divina, inclusive
todo o trabalho que Senhor já havia feito por eles antigamente. Todo esse
processo causou grandes estragos para o povo de Deus, mas foi aceito pela
permissão divina, e não por vontade própria.

II. A ESCOLHA DE SAUL COMO REI

Por que Saul?

Em tudo há um propósito especial de Deus; assim, podemos asseverar que
o escritor de 1 Samuel faz menção à escolha de Saul, ainda que Davi seja o
cerne da questão. Ele queria pedagogicamente evidenciar sua preocupação
com o tipo de líder que seria escolhido. O povo já tinha recebido de Deus o
tipo de líder que deveria estar à frente do seu povo: Samuel. Na verdade, ele
era um tipo de símbolo. Como diz Roy B. Zuck, Samuel era o epítome do



líder religioso que o Senhor queria para governar o povo.
Saul entra nesse cenário por um ato soberano de Deus. Isso para evidenciar

ao povo, pela permissão divina, como é o tipo de rei que não satisfaz os
padrões divinos. Quando o povo rejeitou Samuel, estava rejeitando uma
liderança segundo os propósitos divinos, que realmente temia a Deus. Aceitar
Saul era escolher um líder que não tinha temor a Deus. Assim, pode-se
afirmar que existe certa ambivalência textual: enquanto os filhos de Eli eram
pecadores, Samuel mostrou-se santo e comprometido com as coisas divinas;
enquanto Saul desprezava a Deus, Davi procurava, mesmo com suas falhas,
servir ao Senhor.

A Unção de Saul por Samuel

O que se sabe de Saul é que ele era de uma família bem humilde e de
formação rural. Sua tribo havia sofrido uma grande redução. No tocante à
unção feita por Samuel, na verdade apontava mais para um juiz carismático,
não propriamente um rei. Note que as narrativas das batalhas das quais ele
participou e a vitória que teve são memórias que remontam à época dos
juízes. Três sinais são dados por Samuel a Saul para confirmar sua unção
como líder ou chefe de Israel. Eles vão acontecer em lugares diferentes e
buscam satisfazer alguma necessidade de Saul. O primeiro sinal acontece em
Selsá, do hebraico “vir sobre”, uma referência ao Espírito que veio sobre Saul
(1 Sm 10.6-10). É interessante entender que esse sinal apontava para o
encontro das jumentas, mas tratava do trabalho e da vida de Saul. No segundo
sinal, temos a provisão de cabritos, pães e vinhos; na verdade, tratava-se de
alimentos, o que era necessário para que ele tivesse um bom sustento para
desenvolver seu trabalho. Devemos entender que essas dádivas divinas eram
consagradas a Deus, o que pode declarar a aprovação divina. No terceiro
sinal de Saul como novo rei, está claro que sua realeza estaria ligada com o
dom do Espírito Santo, o que o levaria a profetizar. Saul não seria apenas um
rei, mas alguém que teria na boca as palavras do Senhor, como Samuel.



Saul teve os sinais que confirmavam sua escolha e é assegurado por
Samuel que Deus estaria com Ele (1 Sm 10.6,7). Por meio desses sinais,
estava declarado para Saul que ele era o escolhido, mas todo o sucesso
dependeria da sua rendição plena à vontade soberana do Senhor, o que não
aconteceu. Que ele teve experiência com o Senhor em meio aos profetas, é
uma realidade, mas só o tempo revelaria, de fato, se ele havia sido
transformado ou não (Dt 18.22).

III. O REI QUE O POVO ESCOLHEU

Uma Escolha Pautada na Aparência

O interessante é que, na questão da escolha de Saul como o primeiro rei de
Israel, alguns estudiosos supõem que Deus permitiu isso como um tipo de
concessão, visto que, três séculos atrás, tanto a cidade como a tribo foram
quase que totalmente extintas, mas o certo é que a escolha feita pelo povo não
priorizava as virtudes ou as qualidades espirituais vistas em Samuel, e, sim, a
aparência física.

Saul tinha boas qualidades físicas, porém, no espiritual, suas qualidades
eram péssimas. Nesse particular, seguindo a visão de Stanley A. Ellisen,53 ele
era impaciente, imprudente, egoísta, exigente, desobediente a Deus, cheio de
ciúme. Era orgulhoso e não se humilhava quando repreendido pelo Senhor.
Com tudo isso, aprendemos como é perigoso escolher um líder apenas
atentando para a capacidade ou qualidades humanas em detrimento daquilo
que é espiritual. Por isso, o melhor mesmo é orar ao Senhor da seara para que
Ele envie a pessoa certa (Lc 10.2).

Temos que entender que ser rico, bonito e inteligente não impede alguém
de fazer a obra de Deus, mas não necessariamente é um sinal de aprovação
divina. Davi é descrito como sendo um homem de muitas qualidades
humanas (1 Sm 16.18). Sua escolha não se deu por isso, mas, sim, pelo amor
e temor que ele manifestava para com Deus. No tocante à aparência física —
que, por vezes, é um tema presente em Samuel —, na verdade, trata-se de



uma ênfase do autor como um tipo de advertência, que não se deve confiar
nisso e que, por vezes, os dons exteriores podem servir como impedimento,
pois corre-se o risco de confiar-se mais neles do que no Senhor, como
aconteceu com Absalão e com Adonias.

Os Direitos do Novo Rei

Deus cede ao pedido do povo, mas deixa claro quais são os direitos que o
rei terá, ou seja, esse novo posicionamento do povo traria peso sobre ele.
Sociologicamente, olhando para a forma como Israel vivia antes da
monarquia, cada família era dirigida pelos seus anciãos; eram todos livres.

Vivendo agora um novo momento histórico, tendo um rei, o povo, que
antes não prestava serviço a ninguém e que vivia dominado e orientado pelo
Senhor, doravante iria sair dessa vida autônoma para uma vida de submissão,
que envolvia alguns aspectos: (a) Militar – seriam convocados para a guerra;
(b) Agrícola – o melhor das colheitas seria para o rei; (c) Serviços gerais – as
mulheres trabalhariam como perfumistas, cozinheiras, padeiras, etc.; (d)
Impostos – doravante pagariam impostos ao rei. Note que, no versículo 15,
aparece pela única vez a cobrança feita pelo rei para a entrega do dízimo. A
vida livre que antes Israel vivia agora seria marcada pela imposição. A
situação iria cada vez mais se intensificar, a ponto de os israelitas voltarem-se
para o Senhor. Samuel passa a descrever sobre as exigências reais. Estudiosos
falam que elas não são tão pesadas como as do então Estado Moderno.

O primeiro grande problema que iria surgir para a nação de Israel no
momento em que constituísse um rei é que, antes, os israelitas eram vistos
como tribos dirigidas por líderes familiares e, assim, adotando características
de um império, logo a nação seria considerada uma ameaça, o que faria com
que vivessem em constante guerra (2 Sm 6.1; 8.15-18).

O texto diz que o rei iria presentear seus ministros, ou seja, aqueles que
servissem bem. O presente, na verdade, era tomar a terra de alguém e
entregar a esses servos reais. Tudo que fosse melhor — jovens, bois, frutos,



impostos da colheita — o rei teria direito de tomar.

O Novo Sistema Político e o Aspecto Teológico

Pelo novo sistema político, Deus não deixaria de trabalhar no meio de seu
povo. Os reis deveriam dali em diante governar tendo como medida o reino
superior de Deus, com justiça e equidade. Caso não procedessem assim,
seriam julgados pelo Senhor. Deus havia feito um pacto perpétuo com a casa
de Davi: ela teria que proceder com equidade, porém sempre fracassou. O
que ficou foi a promessa que, da linhagem de Davi, viria o grande Rei, Jesus,
que julgará os povos com justiça (Is 11; Jr 23; Ez 34).

Teologicamente, pode-se perceber que 1 Samuel revela Deus agindo do
começo ao fim. Na oração de Ana, ela descreve-o como o Deus que controla
tudo, ou seja, o destino do seu povo e da raça humana. Ele é quem abate e
exalta, inclusive é quem dará força ao rei e ao seu ungido (1 Sm 2.1-10).
Assim, entendemos que, no novo sistema político, a monarquia, Deus
continuaria reinando no cenário humano, mas tendo como representante
maior o seu ungido, o qual deveria representar a justiça do Senhor perante
seu povo. Caso não seguisse o padrão de justiça estabelecido por Deus, o rei,
então, seria castigado.

52 F. Davidson (ed.). Novo Comentário da Bíblia. São Paulo: Vida Nova, 1997, p. 307.
53 ELLISEN, Stanley A. Conheça Melhor o Antigo Testamento. São Paulo: Editora Vida, 1995, p. 96-
98.



CAPÍTULO 6

A REBELDIA DE SAUL E A
REJEIÇÃO DE DEUS

(1 Sm 15.17-28)

I. DEFINIÇÃO DE REBELDIA

No Aspecto Bíblico

O Dicionário Ilustrado da Bíblia54 define rebelião como “conduta ou
discurso incitando à revolta contra autoridade constituída ou outro
representante do governo legítimo” (Ed 4.15; Lc 23.19, sedição). O verbo
rebelar-se tem uma conotação hebraica, segundo Vine,55 própria e muito
forte, posto que seu sentido é diversificado em outros idiomas, tendo o
sentido de irar-se no aramaico; no árabe, quer dizer disputa e, no siríaco,
briga. Na sua essência, biblicamente falando, a rebeldia (marãh) trata-se de
uma oposição que alguém faz alicerçado no orgulho.

No aspecto bíblico, a rebeldia pode ser praticada contra os líderes, os pais,
Deus e sua Palavra. Veja:

• Filho rebelde (Dt 21.18).

• Jerusalém rebelando-se contra Deus (Is 3.8).

• Homem de Deus rebelando-se contra Deus (1 Rs 13.26).

• Homem rebelando-se contra a Palavra do Senhor (1 Rs 13.21).

• Rebelião contra a Palavra do Senhor (Sl 107.11).



Os que praticam rebeldia buscam desafiar a Deus e a sua ordem (Lm 1.18),
razão pela qual sofrem as consequências divinas. Esse ato, conforme
supracitado, revela um coração não transformado ou regenerado, o que pode
por vezes evidenciar atitudes de insurreição, sedição. O profeta Sofonias fala
de uma cidade opressora porque era dominada pela rebeldia (Sf 3.1,2).

Vivemos tempos em que as gerações são dominadas pelo sentimento de
rebeldia. O que prevalece nas universidades são pensamentos niilistas, que
atacam todo tipo de valores morais e cristãos, como também os poderes
estabelecidos, pois tal ensino originou-se em Nietzsche, que pregava a
independência humana e o realizar-se em si mesmo, não aceitando o
conformismo e a submissão. A rebeldia não é o procedimento correto daquele
que serve e teme a Deus. Isso porque, segundo nos revela a Palavra, todos os
que a praticaram tiveram um fim muito triste. A nova geração de israelitas,
que sobreviveram no deserto, foi alertada a não seguir o modelo de seus pais,
que se portaram rebeldemente (Sl 78.8; Jr 5.23); assim, Paulo diz que o que
foi escrito é para nossa advertência (Rm 15.4). Rejeitemos terminantemente a
rebeldia para podermos desfrutar das copiosas bênçãos de Deus.

No Aspecto Psicológico

Somos cônscios de que a Psicologia busca analisar o comportamento
humano e sua interação com o ambiente físico e social. Nesse particular, ela
salienta a importância de cada pessoa ajustar-se a determinadas normas
escritas e a certos costumes estabelecidos por uma sociedade. Isso é
necessário para que as coisas funcionem bem.

Analisando introspectivamente o ser humano, muitos psicólogos pontuam
que cada ser vivente tem dentro do seu interior um lado rebelde, ou seja, que
quer mudança. A rebeldia psicológica não é aquela que se propõe criar
brigas, intrigas, desrespeito, quebra da hierarquia. Na verdade, ela é um
sentimento interior que não se conforma com certas normas estabelecidas,
mas procura sair da zona de conforto buscando um ajuste por meio de um



caminho certo.
Destacamos positivamente uma rebeldia justa realizada por Martin Luther

King Jr. (1929–1968), Martinho Lutero (1483–1546), dentre outros. Ambos
rebelaram-se contra aquilo que estava errado. O primeiro pelos direitos dos
negros, de modo pacífico; já o segundo, querendo que a igreja voltasse aos
verdadeiros princípios exarados nas Sagradas Escrituras, e não apenas em
normas ditadas pela igreja.

A rebeldia psicológica não é aquele sentimento de ser contra tudo e contra
todos, de rejeitar o verdadeiro, a harmonia. Ela não é improdutiva. Na
verdade, ela surge quando algumas normas sociais são impostas
arbitrariamente; esse fogo é aceso no momento em que alguém se depara com
a quebra de valores justos, bons, verdadeiros. Os psicólogos falam em dois
tipos de rebeldia: a inteligente e a destrutiva. A primeira busca questionar
certas coisas procurando seu real sentido, seu ajuste, entender o porquê de
certa coisa estar sendo feita. A segunda surge de revoltas sem motivos,
pautadas em interesses próprios. São revoltas sem causas justas, visando
única e exclusivamente contrariar as pessoas.

A rebeldia no seu aspecto positivo busca resolver problemas, procura o
bem do próximo, quer uma sociedade justa, um mundo melhor. Quando uma
pessoa age intencionada na defesa dos bons princípios, de uma sociedade
igualitária, de direitos iguais, pode-se dizer que, nesse parâmetro, sua rebeldia
é a de não se conformar com o que não convém, mas, sim, com o que
convém; por isso ela é positiva.

O Cristão e a Rebelião

O cristão jamais deverá trilhar o caminho da rebeldia que visa destruir a
harmonia, a paz, a comunhão, dividir igrejas, colocar um crente contra o
outro. Pode-se notar que as Escrituras Sagradas destacam o respeito para com
as autoridades seculares (Rm 13.1; Tt 1.3) e que jamais se deve proceder
como ímpios, que buscam criar revoltas apenas para fins particulares (Pv



17.11). Os apóstolos Pedro e Judas falam daqueles que são dominados pelas
paixões infames da carne e não temem desrespeitar qualquer autoridade (2 Pe
2.10; Jd 1.8).

No sentido de não conformidade com o que é errado, o cristão pode
manifestar-se contrário, pois seu propósito é sempre estar ao lado da verdade,
da justiça, buscando a perfeita unidade, que é o vínculo da paz (Ef 4.3).
Quem é nova criatura em Cristo Jesus (2 Co 5.17) não trilha o caminho da
rebeldia; por vezes, sua ação em relação ao sistema político secular, ou
mesmo eclesiástico, só pode acontecer quando não se está procedendo com
justiça. No mais, tal ação deve ser feita com oração, prudência, equilíbrio,
atentando para os aspectos morais e espirituais, mensurando-se até que ponto
sua ação pode ser produtiva ou não.

Os que andam no caminho da rebeldia para mostrar erudição, que estão
fora do sistema, que são diferentes, podem sempre estar em perigo. A Bíblia
alerta-nos quanto ao risco por meio de quem vem o escândalo (Mt 18.7). No
caso de tomar qualquer atitude, o primeiro passo do cristão é orar, ver se sua
ação configura-se segundo os parâmetros bíblicos e qual o propósito dela.

II. A REBELDIA DE SAUL

Não Cumpria a Ordem Divina

Lendo os versículos 15-21, pode-se perceber facilmente que Saul não era
um líder. Sua escolha veio do povo, não de Deus, que o conhecia muito bem.
Deus só coloca na sua obra líderes de verdade, que estejam prontos a
obedecer-lhe. Saul era um escravo do povo. Suas decisões não eram pautadas
com boa base de liderança. Observe que, ao ser repreendido, ele lança a culpa
sobre o povo, assim como fez Adão, Eva, Arão (Gn 3.12; Êx 32.22). Por não
obedecer à ordem de Deus, poupando o melhor dos despojos dos amalequitas
e Agague, o Senhor desaprovou o reinado de Saul, que seria mais e mais
decadente dali em diante. Observe que Saul era um rei cheio de vaidade e
autoconfiante. Ao ser perguntado por Samuel se havia cumprido o que Deus



tinha determinado, ele prontamente diz que sim. Nesse particular, nota-se que
ele não tinha verdadeiro temor e conhecimento do Senhor; daí o grande
motivo de seu fracasso.

Está claro no texto que, sendo Saul pequeno, Deus exaltou-o, ou seja, deu-
lhe o trono. Todavia, diante de tamanha bondade do Senhor para com Saul,
ele sempre continuava desobedecendo, não ouvindo sua voz. Quando Samuel
repreende Saul, ele apresenta suas argumentações sem base, e o profeta
apenas lhe diz que o obedecer é melhor do que qualquer sacrifício (Os 6.6; Sl
50.8.14; 51.16; Is 1.11).

O Arrependimento de Deus em Relação a Saul

Na expressão do versículo 11, tratando do arrependimento de Deus em ter
posto Saul como rei, o que se deve entender é que tal conotação não tem
ligação semelhante com o arrependimento humano (1 Sm 15.29). Por não ser
obediente, Deus levantaria outro homem, que seria novamente instrumento
para cumprir os propósitos divinos.

No hebraico, a expressão “arrependo-me” é nacham, que quer dizer “sentir
muito, lamentar”. Quando aplicada a Deus, fala tão somente de mudança de
planos com respeito aos agentes humanos. Diante de tudo o que havia feito
de não obedecer à Palavra, Saul não percebia o tamanho e a gravidade do mal
que ele cometera, o que foi relatado por Samuel.

Nesse diálogo, surgem dos lábios de Samuel não apenas verdades que
feriram grandemente o coração de Saul, mas ele deixa claro que, mais do que
qualquer sacrifício, o que Deus deseja de um devoto sincero é obediência.
Saul é rejeitado como líder do povo de Deus porque rejeitou a sua Palavra.
Quem não obedece à Palavra do Senhor já foi rejeitado por Ele há muito
tempo; Ele já tem outro melhor para a sua obra.

É sempre bom lembrar que a melhor devoção é aquela que vem do coração,
e não das cerimônias externas, cheias de formalismo. Quem é transformado
interiormente pelo poder da Palavra de Deus exterioriza isso na prática



obedecendo. Saul não obedecia como deveria porque não sabia os valores
espirituais que estavam por trás de tudo quanto Deus exigia.

O Pecado de Rebelião e Feitiçaria

O pecado da rebelião é descrito como algo sério pelo fato de tratar-se de
um levante contra Deus, sendo, nesse sentido, tão nocivo como a feitiçaria,
que, no hebraico, é qecem, adivinhação. Trata-se de magia com que se usam
alguns tipos de palavras para invocar demônios ou espíritos para prever o
futuro e controlar pessoas (Gl 5.20). Quem praticasse a rebelião era como se
estivesse cometendo o pecado de apostasia, pois buscar a feitiçaria era negar
a pessoa do Deus supremo, sua autoridade, colocando, assim, outros poderes
em seu lugar.

Em relação à obstinação, do hebraico patsar, no hifil, que é causativo,
trata-se de demonstrar arrogância, insolência, presunção; assim, ela também é
tão nociva quanto os cultos que se fazem a ídolos, do hebraico ´awen. Quem
pratica a idolatria está cometendo um grande pecado, pois substitui o Deus
verdadeiro por um falso, o que também é um tipo de apostasia. Na feitiçaria,
o que se tem é o reconhecimento de poderes sobrenaturais; quem a pratica
despreza o poder de Deus. Na rebelião, a pessoa nega a autoridade divina.

III. SAUL: UM LÍDER SEM CRITÉRIOS

Não Sabia Esperar

Logo que Saul é coroado, não demora para que ele seja provado por Deus.
Esse teste divino tinha como objetivo provar sua confiança, ou seja, se ela
estava em Deus ou nos recursos do mundo. Jônatas, filho de Saul, tinha
lançado um ataque sobre os filisteus e agora eles vinham contra Israel (1 Sm
13.4,5). A ordem de Samuel era que Saul esperasse antes de lançarem-se à
batalha, mas, sete dias depois, não chegando o profeta, Saul ficou sem
controle, em estado de pânico, temendo que seus soldados abandonassem-no.
Assim, ele desrespeita o que Samuel havia falado e logo oferece sacrifício a



Deus, preparando tudo para a batalha. Não demorou para que Samuel
chegasse e denunciasse seu pecado (1 Sm 13.10).

A desobediência de Saul ataca seriamente sua vida; na verdade, o trono,
pois o Senhor diz que tiraria dele o governo e que o daria a um homem
melhor, Davi, que seria segundo o seu coração (1 Sm 13.14). Nunca é bom
desobedecer, ser impaciente, mas esperar com paciência (Sl 40.1), pois a
impaciência, o ato de não saber esperar, pode custar caro para nossa vida.

Saul: O Rei Rejeitado

Deus é maravilhoso, bondoso, misericordioso. Ele concede ao rei Saul
mais uma chance para que pudesse demonstrar mudança de vida, de atitude,
evidenciando isso por meio de sua total e plena confiança em Deus. É isso
que o capítulo 15 diz. Como já dito, ele recebeu a ordem de matar os
amalequitas por completo, que seria um tipo de oferta para Deus, mas,
novamente, ele volta a desobedecer ao comando de Deus, escolhendo aquilo
que achava ser melhor para o Senhor.

Samuel repreende Saul severamente pelo pecado cometido outra vez, como
já era de costume. Saul não se arrepende, mas apresenta seus subterfúgios,
suas evasivas, buscando desculpar-se, justificar-se, afirmando que tinha
separado o melhor para Deus. O profeta diz a ele que o Senhor, mais do que
qualquer sacrifício, quer obediência.

Saul passa a ser um rei rejeitado porque se tornou presunçoso, arrogante,
rebelde, que não ouvia a voz de Deus. Consciente e propositalmente, ele não
atentou para tudo quanto o Senhor falou, preservando a vida humana e dos
animais, enquanto Deus havia dito para destruir tudo.

54 YOUNGBLOOD, Ronald F.; BRUCE, F. F.; HARRISON, R. K. Dicionário Ilustrado da Bíblia. São
Paulo: Vida Nova, 2004, p. 1210.
55 Dicionário Vine. Rio de Janeiro: CPAD, 2012, p. 254.



CAPÍTULO 7

DAVI É UNGIDO REI
(1 Sm 16.1-13)

I. DAVI: O REI UNGIDO

Significado e Propósito da Unção

Ao tratarmos da temática unção, isso deve ser feito em análise meticulosa
dos dois compartimentos bíblicos, o Antigo e o Novo Testamento. A ideia da
unção não é somente bíblica; sua prática era desenvolvida por outros povos,
no caso de aplicação de gorduras em potes totens, certos alimentos, dentre
outros usos. Acredita-se também na unção de certos enfermos na esperança
de serem curados. Ademais, a unção estava atrelada à consagração de reis, a
certos tipos de cerimônias e ao exorcismo, como um tipo de rito a consagrar
algum jovem para a entrada da vida adulta.56

No Antigo Testamento, a unção acontece antes mesmo do período
monárquico. Jacó ungiu uma coluna em Betel como forma de dedicação ou
consagração do local (Gn 31.13). Na época dos juízes, estes eram separados
por meio da unção, consagrando-se para propósitos específicos (Jz 9.8-15). A
prática da unção de reis e sacerdotes acontecia para que fossem separados
para desempenhar sua missão conforme as normas divinas (Êx 40.13-15; 1
Sm 9.16). No caso do profeta, sua unção não era feita por homem algum, mas
vinha diretamente de Deus (1 Rs 19.16).

Nas páginas do Novo Testamento, a unção aparece como substantivo (Jo
2.20,27), como adjetivo, ungido (Mt 1.1), e como verbo, ungir (Lc 4.18). Em
Tiago 5.14,15, tem-se literalmente o ato de ungir, ou seja, untar, que, do



grego, é aleîpho.

O Simbolismo da Unção

No que diz respeito ao simbolismo da unção, faz-se necessário analisar
com muito cuidado e atentando para os parâmetros bíblicos, pois a base da
unção neotestamentária fundamenta-se no Antigo Testamento. Podemos
asseverar que a unção de Cristo e do cristão está ligada ao que já antes vinha
sendo praticado pelos servos de Deus no passado.

No ato da unção, declarava-se que a pessoa estava sendo separada para um
propósito especial e que em sua vida estava a presença do Espírito Santo de
Deus, que a guiaria e orientaria para desempenhar com sucesso a missão para
a qual fora designada. Isso fala para nós que o sucesso na obra de Deus só
acontece se dependermos plenamente do Espírito Santo, razão pela qual
Paulo fala de sermos cheios dEle (Ef 5.18). Com o Espírito Santo na vida, o
rei, o profeta e o sacerdote podiam desempenhar com denodo a obra de Deus.
Jesus foi ungido para esse fim (Is 61.1; Lc 4.18). Seu ministério foi marcado
por milagres, curas, maravilhas, pregação e ensino poderoso, porque, de fato,
estava ungido. Vale dizer que messias vem do hebraico, mas no grego é
ungido. Assim, Jesus era um servo ungido sob a dependência do Espírito
Santo para fazer a obra do Pai (At 10.38).

No simbolismo da unção, podemos ter dois sentidos específicos: o primeiro
é relacionado à linhagem do rei Davi, tendo seu aspecto escatológico, pois, a
partir da sucessão dessa linhagem, esperava-se o Messias redentor; Ele seria
o mais perfeito (Sl 2.2; 18.50). O segundo simbolismo está no fato de pessoas
serem consagradas para cumprirem bem a missão para a qual foram
designadas (Rm 1.1).

A Unção sobre Davi

Lendo 1 Samuel 13.1-13, podemos pontuar algumas coisas importantes
antes de destacarmos a unção de Davi. Primeiramente, percebe-se que
Samuel desempenhava de maneira constante reuniões caracteristicamente



religiosas. Outro detalhe importante é que os anciãos temiam sua vinda, pois
se podia crer que, como profeta e juiz, seu aparecimento poderia ser por
causa de algum tipo de ofensa ou pecado cometido; assim, ele viria para
julgar.

É bom entender que esse texto também revela o lado humano de Samuel
quando este separou os filhos de Jessé para a consagração. Ele prontamente
se impressiona com Eliabe; isso porque, na escolha de Saul, o que ficou bem
nítido foi sua altura, o que era peculiar nesse filho de Jessé. Por isso, Deus
deixa logo claro que Ele não vê como o homem vê, pois procura atingir não o
exterior, mas, sim, o interior, o coração (1 Sm 16.7; 1 Cr 28.9; Sl 147.10-11;
Is 55.8; Jr 17.10).

O homem que será ungido, Davi, tem pontos positivos em sua vida. Isso
pode ser comprovado por meio da palavra ruivo, que, no hebraico, é admoni,
“vermelho, ruivo”, mas pode referir-se a uma criança sadia como também à
destreza física. Esse termo é aplicado apenas a Davi e Esaú (Gn 25.25).
Certos biblistas traduzem ruivo como guerreiro, aplicando a Davi, que já
manifesta qualidades de guerreiro desde cedo.

A unção de Davi acontece em um banquete particular sem qualquer alarde,
em disfarce de sacrifício; há que se dizer que se trata do último ato profético
de Samuel (1 Sm 25.1; 28.3). Nem Jessé nem seus filhos entenderam o
propósito da unção naquele instante na vida de Davi, pois o real propósito
não havia sido revelado; por isso, alguns pensavam que tal unção era para
que ele fosse discípulo de Samuel ou, quem sabe, no futuro, um profeta.
Porém, o jovem que estava sendo ungido era, na verdade, o amado do
Senhor, o Dod, pois ele revelava em sua vida qualidades que agradavam a
Deus.

O real propósito da unção sobre Davi naquele dia era capacitá-lo,
conceder-lhe orientação e sabedoria para que pudesse entender os propósitos
divinos para sua vida e como cumpri-los perfeitamente bem (1 Sm 16.13; Nm
27.18; Sl 89.20). A unção divina sobre o cristão não é para ele pular, gritar,



rodopiar, mas, sim, para conceder-lhe prudência, sabedoria e autoridade para
poder cumprir com êxito a missão divina neste mundo.

II. DAVI: O REI QUE ERA SERVO

Na obra escrita por Carl G. Gibbs, através dos versículos 14-23 do capítulo
16, ele diz que, sendo Davi já consagrado rei por ordem divina, jamais
procurou demonstrar espírito de grandeza ou orgulho; antes, continuou em
sua simplicidade desempenhando o trabalho de um servo. Aliás, a unção
sobre Jesus era para que Ele servisse bem, e não para que fosse servido (Lc
4.18).

Davi veio a ser o que foi porque soube muito bem conduzir-se como um
servo. Mesmo ungido por Samuel, ele não criou nenhum tipo de rebelião
contra Saul para tomar posse do trono. Na posição de servo, Davi foi
introduzido na corte real. Devido ao pecado de Saul, que, por estar distante
da presença de Deus, passou a ser atormentado por um espírito maligno,
pensou-se em alguém que soubesse tocar bem um instrumento e que o
acalmasse. Foi, então, apontado o jovem Davi.

Davi era simples e humilde. Estando na corte real, ele jamais relatou a Saul
a unção de Samuel sobre sua vida, ou seja, que seria o rei de Israel. Na
verdade, ele contentava-se com cada momento que lhe era concedido por
Deus, nunca ambicionando coisa alta demais (Rm 12.7).

A unção divina torna-nos conscientes de que somos servos e separados
para fazer a vontade daquEle que nos consagrou. Não é para termos
pensamento de grandeza, de que somos alguma coisa, de que a seleção divina
aconteceu por sermos os mais perfeitos, e sim porque fomos alcançados pela
misericórdia e graça divinas. Por isso, é sempre bom dizer como Paulo: “[...]
pela graça de Deus, sou o que sou” (1 Co 15.10). É triste dizer isto, mas
muitos hoje não querem ser servos, desprezando, assim, o exemplo de Cristo,
o qual diz que veio para servir, e não para ser servido (Mc 10.45).

III. DAVI: O REI QUE ERA GUERREIRO



O Gigante Golias

O gigante que aparece para lutar contra Davi (1 Sm 17.1-11) chamado
Golias de Gate era sobrevivente de uma raça antiga denominada anaquins,
que se refugiou em Gate no tempo em que foi derrotada pelo grande guerreiro
Josué (Js 11.21,22). Golias era um grande guerreiro e imenso em estatura. Ele
tinha aproximadamente 2,97 metros de altura e um armamento pesado que
assustava tanto Saul quanto seu exército. Quando o homem não está na
direção de Deus, tudo lhe causa medo, pois ele não tem confiança plena, visto
que é dEle que vem a vitória (1 Sm 14.6; 17.47).

Golias surge no cenário do desafio como um soldado bem armado com
uma couraça feita de escamas de metal que pesava 80 quilos. Tinha como
propósito proteger o corpo, incluindo os joelhos. Um capacete de bronze
protegia a cabeça. Seu escudo era carregado entre os ombros, e a ponta de sua
lança era de ferro, que pesava aproximadamente 8,5 quilos. As armas que
protegiam Golias eram todas feitas de bronze, mas as que ele usava para
ataque eram de ferro.

Tudo isso evidenciava que Golias não somente era um guerreiro afamado,
mas bem armado e preparado para qualquer batalha. Por isso, ele desafia a
companhia dos israelitas pedindo apenas um homem dentre eles para que
pudesse lutar. Quem perdesse iria tornar-se escravo do outro. O Targum de
Jônatas afirma que Golias gabava-se e orgulhava-se de ter matado Hofni e
Fineias, levando a Arca para a casa do deus Dagom e também por ter tirado a
vida de muitos outros israelitas.

Davi, Ungido e Cheio de Fé

Do versículo 12 ao 37, Davi surge como o menor, ou seja, o mais novo da
casa de seu pai. Observe que o autor não faz menção de sua unção; apenas o
apresenta levando comida aos seus irmãos no acampamento dos israelitas.
Ainda que haja uma discrepância na narrativa para muitos, não havia
qualquer problema para os israelitas.



É interessante que o texto descreve sempre Davi trabalhando. Ele cuidava
das ovelhas do seu pai. Sua presença na casa de Saul não era permanente; por
isso, ele sempre voltava a Belém. Frente ao grande e temido gigante,
ninguém ousava lutar mesmo diante das propostas oferecidas por Saul — a
mão de sua filha e a isenção de impostos para a família do vencedor. Davi
revela-se aqui como um homem de grande fé em Deus e zelo. Ele não teme as
armas de Golias, seu tamanho, sua experiência de guerra; por isso, ele
prontamente se dispõe a lutar contra o gigante.

Vale dizer que, por sua ousadia, Davi é repreendido por Eliabe. Na
verdade, este não tinha compreendido bem o porquê da unção de Samuel
sobre Davi. A fé de Davi é revelada quando ele dispõe-se a lutar contra
Golias. Ainda que Saul diga que o gigante fosse grande guerreiro, Davi conta
com duas experiências vividas como pastor de ovelhas: quando teve que
enfrentar um urso e, depois, um leão para protegê-las. Estudiosos dizem que
os ursos eram mais temidos que um leão. Davi diz a Saul que matou tanto o
leão como o urso para proteger suas ovelhas. Da mesma forma, ele iria fazer
com Golias, pois este havia afrontado o exército do Deus vivo.

Davi tinha fé em Deus. Ele diz que a vitória conquistada contra esses dois
animais ferozes fora devido a sua confiança em Deus, que o livrou. Esse
jovem revela-se como um pastor do rebanho de Deus. Ele quer proteger as
ovelhas tímidas e medrosas frente ao desafio do gigante. É importante dizer
que as experiências passadas por Davi foram vividas em Deus. Elas
tornaram-se suficientes para gerar nele fé, e fortalecê-lo, e encorajá-lo diante
da nova crise que teria que enfrentar naquele momento.

O cristão que já passou experiências duras no passado, mas que saiu
vitorioso em Deus, pode enfrentar crises no presente depositando sua
confiança plena em Deus, pois tem ciência de que Ele concede livramento.
As experiências que Paulo viveu durante sua vida ministerial faziam-no
confiante e ensinaram-no a estar contente em toda e qualquer situação (Fp
4.12).



As Armas do Garoto

Já mencionamos as armas de Golias, sendo elas de bronze e de ferro.
Vendo o rei Saul a disposição de Davi para lutar, procurou conceder-lhe
algumas armas para o combate também; por isso, colocou no jovem um
capacete de bronze e uma couraça, dando-lhe também como arma de ataque
uma espada. Davi não conseguiu andar quando foi vestido com as armas que
Saul tinha proposto que usasse.

O jovem Davi tinha consciência de que era inútil tentar usar as armas
concedidas pelo rei. Ele jamais as tinha usado e, por isso, deixou-as de lado e
foi à luta com aquilo que ele tinha costume de usar: um cajado, sua funda de
pastor e cinco seixos do ribeiro. Estudiosos dizem que a razão de ele levar
cinco pedras seria porque, caso aparecessem outros gigantes, ele estaria
pronto para outra luta.

O cajado era usado para facilitar a caminhada e enxotar os cães ferozes; a
funda, que era feita de tira de couro, contendo um bolso no fundo, era uma
arma muito utilizada pelos pastores da Síria. Sabe-se que os benjaminitas
tinham habilidade com elas (Jz 20.16). O alforje era uma pequena bolsa para
ser colocado dinheiro, e foi nela que Davi pôs as cinco pedras.

Cajado, pedra, funda. Todos esses eram simples ou rudes objetos para uma
atividade pastoril, mas quem tivesse habilidade com uma funda e boa
pontaria podia ser temido (1 Cr 12.2). Lutar com um gigante apenas com
essas armas aos olhos humanos era loucura, mas a questão não eram as armas
que o garoto Davi usava, e sim a unção e a fé em Deus que nele estavam; por
isso, elas tornaram-se poderosas, conforme escreveu Paulo (2 Co 10.4). Na
batalha espiritual desta vida, o cristão pode revestir-se das armas espirituais e
entrar no combate confiantemente (Ef 6.13-17).

O Contraste entre Davi e Golias

Humanamente falando, a luta entre Davi e Golias era algo totalmente
ilógico. Já destacamos sua altura e sua capacidade física e militar. Ademais,



ele estava todo protegido. Davi era pequeno e estava totalmente vulnerável a
uma derrota, pois só tinha em mãos uma lançadeira de pedra.

Quando olha para Davi, Golias entende que alguém o estava insultando ao
mandar um jovem daquela qualidade lutar com ele. O gigante entendeu que
não teria qualquer dificuldade em derrotar Davi. O texto deixa claro que
Golias amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Entretanto, nem altura,
armadura e capacidade física colocaram medo no pequenino pastor, que
deixou claro ao gigante que o Senhor Deus dos Exércitos estava do seu lado.
Davi diz que logo todos iriam ficar sabendo que o Senhor livra sem que seja
necessário espada e lança.

Golias representava os filisteus; Davi, o povo de Deus — inclusive o
próprio Deus. Caso perdesse a luta, a honra de Deus é que estaria em jogo.
Uma coisa importante pode ser descrita aqui: enquanto o poderio de Golias
dava esperança a todos os filisteus, a vulnerabilidade de Davi causava medo,
mas isso era ainda motivo maior para a expressão do poder de Deus, que livra
o seu povo não pela força física ou instrumentos de guerra, mas, sim, pela fé
no verdadeiro Deus. Como disse Paulo: “Deus usa os que não são para
confundir os que são” (1 Co 1.28).

Uma coisa interessante que podemos notar é que Davi sempre manifestou
confiança em Deus e jamais creditou a si mesmo vitória. Davi preferiu usar
seu próprio armamento, a atiradeira, pois poderia manter distância do gigante.
Nem toda a parafernália que Golias carregava era capaz de protegê-lo, pois
Davi estava na direção divina, de modo que uma simples pedra atirada no
gigante foi bastante mortal. O texto é bem enfático e deixa claro que não
houve guerra com espada ou pau. Por meio da pedra atirada, o gigante caiu, e
Davi termina o seu trabalho com a espada do próprio gigante, de modo que os
filisteus foram destruídos.

Davi leva a cabeça do gigante para Jerusalém. Essa cidade estava antes no
controle dos jebuseus (2 Sm 5.6,10), mas é bom lembrar que não existem
dados da questão política antes desse acontecimento. Para entendermos bem a



questão de Jerusalém, precisaremos ler as seguintes referências bíblicas:
Juízes 1.18 descreve que ela foi tomada e destruída por Judá; posteriormente
se recupera (Jz 1.21; 15.63). Pode-se perceber ainda que havia uma relação
harmoniosa entre Jerusalém e Israel (Jz 19.10,12). Pode-se crer que o motivo
de Davi levar a cabeça do gigante para Jerusalém foi um ato estratégico:
evidenciar o grande poder de Israel.

56 CHAMPLIN, R. N.; BENTES, J. M. Enciclopédia de Bíblia Teologia e Filosofia. São Paulo: Editora
Candeia, 1995, p. 659.



CAPÍTULO 8

O EXÍLIO DE DAVI
(1 Sm 22.1-5)

I. AS CARACTERÍSTICAS DO EXÍLIO DE DAVI

A Caverna de Adulão

No dicionário organizado por J. D. Douglas,57 a definição de caverna do
termo hebraico é mea´rah, que pode ser entendido como covil, buraco.
Formada por pedras calcárias e de giz, servia como habitação, esconderijo,
cisterna, sepulcro. Biblicamente falando, pode-se notar que diversos
personagens aparecem habitando em cavernas, como foi o caso de Ló (Gn
19.30). No tocante a ser usada como sepulcro, podemos citar o caso de
Abraão, Isaque, Rebeca, Lia, Jacó, os quais foram sepultados na Caverna de
Macpela (Gn 23.19; 25.9; 49.29-32; 50.13). No caso de esconderijo, elas
foram usadas por Elias e Davi (1 Rs 19.9; 1 Sm 22.1).

No seu aspecto literal, a caverna de Adulão era denominada antigamente
fortaleza. Acredita-se que o nome caverna surge pela corruptela do texto
hebraico. Essa caverna ficava 32 quilômetros a sudeste de Jerusalém e pouco
mais que isso de Gate. Esse lugar tornou-se o exílio de Davi, tanto antes
como depois de grandes passagens (2 Sm 23.13-17).

A causa de Davi dirigir-se para essa fortaleza deveu-se ao ódio e ao ciúme
declarado de Saul contra sua pessoa. Isso se comprova facilmente no ato da
matança que ele faz com os sacerdotes de Nobe por considerar que o sumo
sacerdote dera apoio ao fugitivo Davi (1 Sm 21.1-27). O fim de Saul será
triste porque ele colhe aquilo que plantou (Gl 6.7).



Os Proscritos da Caverna de Adulão

Os proscritos, ou seja, degredados, banidos, que se juntaram a Davi, num
total de 400 homens, eram de três classes: (a) aqueles que se achavam em
aperto, do hebraico matsowq, “apuro, pressão, dificuldade ou perseguição”;
(b) os que deviam dinheiro a juros, do hebraico nasha; e (c) homens
amargurados, do hebraico marah. Era desses que Davi seria líder.

É bom entender que os que se ajuntaram a Davi estavam na mesma
situação que ele: eram considerados fora da lei e não estavam contentes com
o governo de Saul. Então, com eles Davi forma um exército que trabalhará a
seu favor. Não foi difícil liderá-los por duas razões: primeiro, estavam nas
mesmas condições de Davi; segundo, tinham consciência de que Davi era a
grande esperança de mudança. Eles iriam trabalhar no mesmo propósito.
Caso Davi crescesse, eles também cresceriam, e foi o que aconteceu. Ao
subir Davi ao trono, não foram esquecidos pelo seu rei.

Quando líder e servo trabalham com os mesmos ideais, objetivos, o
sucesso é garantido. Paulo disse à igreja de Filipos que Timóteo tinha seus
mesmos sentimentos, por isso cuidaria bem deles (Fp 2.19-23). Vale dizer
que esse grupo de homens passou a servir a Davi com submissão porque a
primeira coisa que ele fez foi valorizar cada um. Isso pode ser comprovado
pelo elogio que Davi faz quando menciona em sua lista os grandes valentes,
que, em destaque, pode-se pontuar três (2 Sm 23.13,14; 1 Cr 11.15.16),
enquanto o sistema os perseguia.

Por vezes achamos por demais difícil liderar igreja, um grupo de pessoas;
todavia, quando o pastor ou líder procura valorizar o talento, a capacidade de
seus servos, sendo humilde em tudo, fica mais fácil. É nesse sentido que é
bom atentar para o que Jesus disse em Mateus 10.44. Liderança firmada na
autocracia, na inflexibilidade, que apenas exige, cobra, sem valorizar o outro,
jamais permanecerá de pé. É bom lembrar que Pedro nivelou-se aos demais
presbíteros e, para alcançar o respeito dos seus liderados, servia de exemplo
(1 Pe 5).



O Simbolismo da Caverna de Adulão

O exílio no seu sentido literal fala de expatriação forçada, de ser afastado
para um lugar remoto. No seu aspecto figurativo, o isolamento pode ser
usado no sentido de ausentar-se socialmente do convívio de certas pessoas ou
grupos. Davi buscou a caverna de Adulão como refúgio para proteger-se de
Saul e a ele se juntam 400 homens que estavam em busca de mudança.

Metaforicamente, a caverna de Adulão foi uma bênção para Davi e os
homens que ali se encontravam passaram a entender que não valia a pena
viver fugindo, tomando atalhos, recorrendo a meios escusos, mas que
precisavam de mudança. Em nossa vida, especialmente quando estamos
gozando de boa posição, nome, título, fama, esquecemos quem somos e, por
vezes, somos levados a situações conflitantes, perseguições, contrariedades,
crises, as quais nos levam às cavernas do recôndito de nossa alma, para que
reflitamos e sejamos forjados outra vez para voltarmos ao caminho certo da
vida. Na caverna, somos confrontados com nós mesmos. Entramos ali porque
tememos nossos inimigos, fugimos de algo que nos persegue e com o qual
não conseguimos lidar. Na caverna, somos desafiados a entender que não
somos os melhores, nem super-homens, mas, sim, que dependemos de Deus e
de outros para avançarmos.

II. DAVI E O AMOR COM OS PAIS

Protegendo seus Pais

Honrar os pais é mandamento da Palavra de Deus (Êx 20.12). No meio de
toda aflição que estava passando, Davi tem um cuidado todo especial com
seus pais, pois não poderia jamais deixá-los à mercê dos ataques de Saul. Ele
solicita ao rei de Moabe que conceda abrigo a eles. É claro, o rei de Moabe
era inimigo de Saul e prontamente aceita a solicitação de Davi. Faz isso
porque acredita na amizade e que está contribuindo com Davi, dentre outros
benefícios.

Davi tinha consciência de que Saul faria de tudo para acabar com seus



familiares, isso porque ele promoveu um grande e violento massacre contra
os sacerdotes em Nobe. Todos estavam socialmente rejeitados, e por isso ele
procura conceder-lhes amparo, cuidado, proteção. Ir para os moabitas não era
algo estranho para Davi, pois Rute, que era bisavó de Davi, era moabita (Rt
4.17). Durante todo o período em que Davi residiu em Adulão, sendo
perseguido por Saul, sua família estava protegida em Moabe. No tocante a
Mispa, que quer dizer torre de vigia, alguns a tem identificado com Quir. É
bem verdade que Mispa como sendo território em Moabe é desconhecido.

A Recompensa Bíblica para os Filhos Obedientes

Em Êxodo 20.12, há uma promessa de prolongamento de dias na terra para
quem honrasse os pais. Em Efésios 6.2, Paulo diz que honrar pai e mãe é o
primeiro mandamento com promessa. No tocante a esse mandamento, os
questionamentos são e têm sido os mais diversos em referência à promessa;
todavia, o propósito presente no texto não é que a bênção feita como
promessa deva ser a causa para nós obedecermos a esse mandamento.
Sabemos que a família é a base da sociedade, assim, as relações de respeito,
amor, consideração, carinho, estima, tudo deveria ser mantido, o que se
perpassaria para as gerações futuras e aí se construiria uma sociedade
maravilhosa.

Muitos entenderam a promessa em termos materiais, como também
seguros da propriedade da terra a qual Deus havia concedido, pois revelaria a
fidelidade divina para com seu povo, o que resultaria em sua glória. É bem
verdade que a concepção judaica parava nesse sentido, mas, como dizem
certos biblistas, eles pensavam assim porque ainda estavam na infância de
Deus, eram bebês na fé, no conhecimento de Deus.

Os dias prolongados, que é a promessa, na verdade apontava para uma vida
ininterrupta de comunhão com Deus, vida eterna. O propósito geral dos dez
mandamentos se consuma em dois: amar a Deus e ao próximo. Assim, o
homem primeiramente relaciona-se com Deus em amor, e esse amor é



aplicado na comunidade de modo geral. Isso demonstra comunhão e traz
prolongamento de dias, ou seja, vida eterna (Dt 6.5; Lv 19.18; Jr 22.16).

III. MORRENDO POR CAUSA DE DAVI

A Inconsistência de Saul

Saul era um líder sem firmeza. Para manter seu poder e ter apoio dos
liderados, ou seja, a lealdade deles, fazia ofertas de cargo, posição, concedia
riquezas aos seus associados, dentre outras vantagens, como as que fez a
quem vencesse Golias. Esse tipo de liderança beneficiava um pequeno grupo
a ele associado, mas gerava no povo insatisfação.

Em prosseguimento, Saul diz aos seus liderados que Davi jamais poderia
fazer o que ele fez, dando terras, vinhas e posição destacável no exército. Por
meio dessas palavras, o que se percebe é a falta de uma liderança firme, de
uma autoridade confirmada, pois, ao ter ciência de que Davi estava com um
grupo, temeu muito mais ainda, acreditando que muitos iriam aliar-se a ele.

Entende-se claramente aqui que Saul era um rei sem conteúdo
administrativo, sem influência espiritual e moral, pois, para se manter no
poder, usava de meios ardilosos, maquiavélicos; para seus soldados não
inspirava confiança, segurança. É lamentável dizer, mas muitos querem ser
líderes fazendo imposições, cobranças sem limites, amedrontando e
ameaçando, usando de favoritismo para benefício próprio. Todavia, o
verdadeiro líder, pastor, é aquele que influencia seus liderados por seu
exemplo de vida. Sua autoridade resulta do caráter que tem, do trabalho que
desempenha, da habilidade administrativa, e, no mais específico, da presença
de Deus, e não da troca de favores.

Saul, apesar de toda politicagem, sente-se traído, pois seus comandantes
não falam da intimidade que existe entre Davi e Jônatas, seu filho. Observe
que Saul diz que até seu filho trabalhou de modo injusto para que Davi se
levantasse contra ele para o tirar do trono. Saul via a todos os seus
subordinados como suspeitos e ninguém se compadecia dele; não eram fiéis.



Não se conquista lealdade, fidelidade, com presentes, mas representa
fragilidade da parte de um líder quando busca dirigir um povo com
favoritismo. Muitos recebiam as dádivas de Saul, mas tinham um coração não
fiel a ele, mas a Davi, porque viam a falta de equilíbrio espiritual, moral e
psicológico em Saul.

O Preço de Proteger Davi

O massacre contra os sacerdotes de Nobe feita por Saul revela o quanto ele
estava dominado pelo poder demoníaco e tinha uma mente doentia. Na
verdade, ele estava paranoico. Saul não confiava em nada e em ninguém.
Desconfiava de tudo e de todos. Via ameaça por todos os lados, traição de
todas as partes, inclusive deslealdade em Jônatas, seu filho. Ao relatar
Doegue o que testemunhou em Nobe (1 Sm 22.1-9), isso vai custar a vida de
Aimeleque, pois, pelo que foi dito, tornou-se cúmplice de Davi.

O texto nos revela que não havia qualquer conspiração em Aimeleque, pois
ele atendeu Davi por entender que ele estava a serviço do rei (1 Sm 21.2) e a
quem ele era totalmente fiel. Era ignorante a respeito de qualquer problema
envolvendo Saul e Davi. Seria impossível Saul confiar nas palavras do sumo
sacerdote, visto que ele estava dominado por poderes demoníacos, de
maneira que logo todos são acusados de conspiração (1 Sm 22.11-13). O
sentimento de ciúme, ódio e inveja que dominava o coração de Saul fez com
que de imediato ordenasse a morte de todos os sacerdotes de Nobe. Note que
seus soldados não quiseram de maneira alguma praticar tal massacre e não
obedeceram à ordem do rei. Entra, então, em cena Doegue, para cometer esse
brutal crime. Oitenta e cinco sacerdotes foram mortos e a cidade foi destruída
com seus habitantes.

Ainda que a maldição lançada sobre a casa de Eli seja cumprida aqui,
devido ao seu grande pecado, a perversidade desse ato brutal ordenado por
Saul não seria atenuado. É claro, o rei fez isso porque seu coração não era
puro, sincero para com Deus, daí a falta de temor para com aqueles que



vestiam o éfode de linho, ou seja, os sacerdotes. No mais, Doegue, além de
estrangeiro, não sabia o valor daqueles que serviam ao Senhor.

Aqueles que não são puros nem têm temor a Deus não medem esforços
para atacar os ungidos do Senhor, que dedicam sua vida à causa do Mestre,
razão pela qual por vezes fazem a obra do Senhor sofrendo, chorando, o que
não é bom. O escritor aos Hebreus diz que os cristãos devem respeitar os
pastores e a eles se sujeitarem, para que façam o trabalho com alegria, não
chorando (Hb 13.17). Os soldados que tinham temor a Deus não obedeceram
à ordem do rei, ainda que pudessem estar correndo risco de vida, pois Saul
poderia também ordenar a morte deles.

Abiatar, o filho de Aimeleque que escapara do massacre, relatou tudo a
Davi, o que lhe gerou tristeza profunda por saber que a causa da morte dos
sacerdotes do Senhor fora por sua culpa. É claro, isso não foi de modo
intencional. Davi pede para que Abiatar fique com ele, pois assim estaria em
segurança. Esse sacerdote veio a ser um grande amigo de Davi e também
sumo sacerdote no período do seu reinado (1 Sm 23.9; 30.7; 2 Sm 14.24).

A Sina de Doegue

Doegue era pastor-chefe de Saul. Seu nome do hebraico é “temeroso” ou
“ansioso”. Crê-se que ele havia se convertido, ou seja, se tornado um
prosélito, mas não foi de verdade, pois não tinha o temor de Deus nem o
respeito que os hebreus mantinham para com os sacerdotes. Quando Davi
chegou ao sacerdote Aimeleque, lá estava esse homem. Alguns supõem que
ele estivesse no tabernáculo para pagar algum tipo de voto, um tipo de
purificação, ou para fazer qualquer outro sacrifício, deixando de lado a causa
de ele estar ali. Sua presença o fez testemunha do que Davi pediu ao
sacerdote.

Doegue era esperto e em tudo queria tirar vantagens. Logo que viu Saul
ficar contra os seus próprios subordinados, esse homem apresentou-se como
leal. Alguns biblistas afirmam que ele se portou dessa maneira porque queria



ganhar terras, mais outros tipos de bens e ter uma posição elevada entre os
soldados de Saul. Para Doegue, cometer aquele crime brutal contra os
ungidos do Senhor era algo normal, um simples ataque. No mais, seu objetivo
era agradar e satisfazer o ímpio rei Saul, que queria apenas manter seu poder.
Esse homem matou oitenta e cinco sacerdotes indefesos, desarmados,
inocentes.

Estudiosos afirmam categoricamente que no Salmo 52 Davi profetiza o fim
trágico de Doegue. O salmista diz que, assim como suas palavras provocaram
a morte de pessoas inocentes, sacerdotes, entre outros, Deus haveria de o
destruir e o lançaria fora. Ele seria arrancado de sua habitação e lançado fora
da comunhão de entre os homens; seria desenraizado como uma árvore é pela
tempestade. Sua vida seria privada de toda bênção de nutrição (Sl 52.1-5).
Isso mostra para nós que aqueles que se entregaram à calúnia, à falsidade, à
mentira, buscando vantagens e atacando os homens escolhidos por Deus,
pagaram um alto preço. Sua sina será semelhante à de Doegue. Portanto, o
que realmente cada cristão deve fazer é respeitar os servos escolhidos de
Deus.

57 Douglas, J. D. Novo Dicionário da Bíblia. São Paulo: Vida Nova, 2006. p. 219.



CAPÍTULO 9

O REINADO DE DAVI
(2 Sm 5.1-12)

I. CONSTITUIÇÃO DE DAVI COMO REI

Três Motivos para sua Escolha

Pelo teor bíblico e histórico presente no livro de 2 Samuel, é bem óbvio
que o autor destaca com precisão de detalhes a consolidação do reinado de
Davi após a morte do rei Saul. Antes de pontuarmos a escolha de Davi como
rei por parte do povo, vale dizer que muitas coisas aconteceram.
Primeiramente, ele vai para Hebrom e tem uma liderança na parte sul de Judá
(2 Sm 2.1-7).

Surge uma guerra civil da parte norte por meio de Abner, o qual queria
fazer perdurar a linhagem de Saul e, assim, apoiava Is-Bosete. Abner
entendeu, possivelmente por meio das profecias atinentes a Davi, que ele
seria o homem que reinaria. No mais, ele não se afinava mais com Is-Bosete e
por isso busca apoiar Davi como rei (2 Sm 3.17,18). Logo que deixa de
apoiar Is-Bosete, Abner é assassinado (2 Sm 4). Assim se desfazia todo
embaraço ao reinado de Davi, de maneira que toda a nação de Israel o busca
para ser seu grande líder, o que aconteceu em Hebrom (2 Sm 5.11-14).

Quando Deus tem um plano na vida de um homem, tudo é conduzido na
mais perfeita harmonia, sem que seja preciso truque, politicagem, negociatas,
acordos ilegítimos. É triste dizer, mas as contendas e brigas no contexto
eclesiástico surgem porque muitos querem chegar ao poder de qualquer
maneira, sem que sejam escolhidos do Senhor, razão pela qual buscam meios



ilegais para sua concretização. Davi chega ao poder com trinta anos de idade,
tendo um reinado geral de quarenta anos, tudo porque as coisas aconteceram
no tempo e no momento de Deus.

Os anciãos de Israel eram os representantes legais. Daí a expressão “Todo
Israel”. Davi tinha o direito de reinar por ser do mesmo sangue e carne que
eles, e isso deixava claro que quem iria assumir o reinado não seria um
estrangeiro, conforme a própria profecia (Dt 17.15). Podemos então dizer que
Davi foi escolhido para ser o grande rei de Israel por três razões: (1) era o
escolhido e ungido do Senhor (1 Sm 16; 2 Sm 3.18); (2) era parente deles
(Gn 29.14; Jz 9.2); e (3) era um grande soldado e líder (1 Sm 18.7; 21.11;
29.5).

Davi tinha todas as credenciais que o tornavam apto a assumir a liderança
do povo de Deus e isso era comprovado por todos. Por vezes, queremos que
alguém assuma determinada função simplesmente porque tem inteligência,
por ser filho de fulano, beltrano, mas que não foi escolhido por Deus. É bom
lembrar que merece o trono aquele que já tem histórico de vida, que o povo
tenha conhecimento de algumas batalhas vencidas.

Davi como Pastor e Chefe

Antes de ser rei, Davi tinha sido ungido por Samuel. Antes de lutar contra
Golias, ele já tinha travado lutas com animais ferozes e vencido por meio da
fé em Deus. Antes de chegar ao trono, já fora provado e aprovado pelo povo
como um grande guerreiro. Por isso, não foi à toa o que as mulheres
cantavam ao seu respeito: “Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus
dez milhares” (1 Sm 18.7).

Nos tempos dos reis de Israel, eles eram metaforicamente denominados
pastores, pois tinham a missão de proteger, nutrir e lutar pela nação que
governavam. No aspecto bíblico, lendo Salmos 78.71,72 e Ezequiel 34.23,24,
pode-se compreender perfeitamente a missão de um pastor.

A comissão que vai até Davi em Hebrom — a qual representava as tribos



do norte, mas, é claro, outros guerreiros, multidões de Judá ali estavam
também — afirma para Davi que, antes de ser rei, ele já era considerado
chefe, pois entrava e saía com eles nas batalhas militares. No hebraico, a
palavra “chefe” é nagid; fala de alguém que é líder, um capitão, um
superintendente. Davi como líder sabia atrair as pessoas para perto de si,
como também orientá-las. Podemos dizer que, se Davi fosse um homem sem
simpatia, sem a capacidade de reunir pessoas, essa multidão jamais teria ido
buscá-lo para reinar sobre a nação.

Deus vai colocar Davi para ser o pastor do seu povo. Observe que pastor,
do hebraico, é ra`há, e quer dizer “alimentar, cuidar, apascentar”. Davi não
era apenas um chefe mandão, mas um líder amigo, companheiro, que se
interessava pelo bem do povo, por isso todos queriam torná-lo rei. Líderes
que apenas querem ser chefes, mandar no povo, exigir, cobrar, sem cuidar
com verdadeiro amor e carinho, jamais terão o respeito que desejam.

Teologicamente, no aspecto de ser um pastor à frente do rebanho, devemos
seguir o modelo de Pedro — ser pastor do rebanho de Deus não por
constrangimento, do grego anagskastos, pela força, obrigatoriamente, mas
voluntariamente, espontaneamente, do grego hekousios, ou seja, de acordo
consigo mesmo, voluntariamente (1 Pe 5.2). Ele diz ainda que não deve ser
como tendo domínio sobre ele, do grego katakurieou, colocar sob seu
domínio, seu próprio querer, e não o de Cristo (1 Pe 5.3).

Todo obreiro deve ter sempre vivo em mente as palavras de Paulo: quem
comprou o rebanho foi Deus com o sangue de seu próprio Filho e, assim, nós
somos apenas supervisores, curadores, para verificarmos se as coisas estão
sendo feitas como deveriam, e não para impor o nosso querer. Esse é o
sentido da palavra bispo, que, do grego, é episkopos (At 20.28).

Precisamos entender que um chefe, na visão atual, é uma pessoa que
manda, que deve ser temida, que só aponta erros; toda responsabilidade ele
coloca sobre a equipe, se vangloria, comanda, impõe. Nesse aspecto, o pastor
jamais pode tomar essa palavra para si, pois sua missão não é mandar, cobrar,



exigir, mas, sim, supervisionar. Enquanto que o chefe apenas manda, o líder
motiva, inspira pessoas, valoriza habilidades, busca benefício para o seu
grupo. Um verdadeiro pastor quer sempre o melhor para o rebanho que
pastoreia. Isso está bem claro no Salmo 23.

Entrando em Aliança com o Povo

Todo pastor deve ser consciente de que, sem aliança e apoio do povo, não
tem como ter sucesso na liderança. Ainda que esboce as mais brilhantes
virtudes, competência, habilidades diversas, sem acordo sincero nada avança.
Está claro que Davi era um líder flexível. O texto diz que ele fez um acordo,
ou seja, uma aliança, do hebraico berith, acordo, compromisso. É claro,
teologicamente esse termo era aplicado para tratar do relacionamento da
aliança firmada entre Deus e seu povo, como, por exemplo, no Sinai.

Estudiosos afirmam que se tratava de um contrato institucional, firmado
em mútua confiança (1 Sm 10.25). Nessa aliança, a missão do novo rei era
proceder conforme havia falado Moisés no tocante aos reis de Israel (Dt
17.14-20). Esse acordo foi firmado primeiramente porque todos tomaram
consciência de que Davi era o homem certo para reinar.

É interessante analisar que Davi foi ungido três vezes: a primeira por
Samuel, outra por Judá (2 Sm 2.4) e a outra pelos anciãos de Israel (2 Sm
5.3). É claro que a unção de Samuel era algo divino, separando e capacitando
com o poder do Espírito Santo para o desempenho da obra, ao passo que as
duas unções mencionadas, realizadas por Judá e Israel, se tratavam de
cerimônias religiosas, as quais denunciavam que ele poderia assumir o poder
como rei.

Um pastor pode fazer acordo com a igreja; o líder de uma convenção pode
fazer acordo com o colegiado de pastores, mas que fique claro que tais
acordos são para que tanto o líder como seus liderados procedam conforme a
Palavra de Deus, e não para fins particulares.

Na atualidade, faz-se necessário o pastor esclarecer aos seus membros, ao



assumir uma igreja, que procederá conforme a Santa Palavra de Deus, o
Estatuto e o Regimento Interno. Isso é bom para evitar sérios problemas; no
mais, é um acordo benéfico para ambos, pastor e igreja.

II. A CONSOLIDAÇÃO DO REINO DE DAVI

As Edificações

Logo que é coroado rei, Davi busca um lugar propício para ser a capital,
mas deseja um lugar que possa ser aceito por Israel e Judá. Assim, escolhe
Jerusalém. Uma construção de destaque é o seu palácio no Monte Sião, que
se tratava de uma colina que estava localizada na parte sudoeste, antes
capturada pelos jebuseus (2 Sm 5.6,9). Ali pôde fazer alguns edifícios com o
objetivo de servir de escritórios governamentais.

É claro, a conquista de Jerusalém não foi fácil. Foi necessário grande
esforço de Davi para tomá-la. Alguns estudiosos do Antigo Testamento
afirmam que, devido à sua localização, dispunha de uma defesa natural, o que
pode ter contribuído para a unidade entre Judá e Israel. Com Davi em cena,
tendo agora um local para estabelecimento da capital e a derrota dos
cananeus, a unidade estava nascendo. Todos o viam como um líder forte, um
verdadeiro rei.

Falando ainda das edificações, evidencia-se um grande desejo de Davi em
fazer um templo ao Senhor Deus. Essa atitude revelava não apenas um
propósito de alguém que queria fazer algo, mas, sim, o quanto ele amava a
Deus e queria o melhor para Ele. Na edificação desse grande templo, seu
desejo era que houvesse um centro de adoração em que todos pudessem
cultuar o Senhor. Deus não permitiu que Davi edificasse esse grande templo.
As razões se deviam às grandes confusões geradas por ele e pelos atos brutais
de violência, isto é, derramamento de sangue. Ainda que não pudesse
construir o grande templo, deu todo o projeto a Salomão e ainda reuniu
materiais necessários para que este pudesse continuar a grande obra (2 Sm 7;
1 Cr 17).



As Reformas Religiosas

Destacamos Davi dando atenção especial ao estabelecimento das cidades
dos levitas, que inclui também as cidades de refúgio, conforme Números 35.
Agindo assim, estava valorizando aquilo que Moisés havia falado da parte de
Deus. É importante falar que nos dias de Davi havia aproximadamente
quarenta e oito cidades levíticas, as quais desempenhavam funções especiais.
Por meio dessa conquista, estava claro que ele havia conseguido desfazer as
querelas, disputas, brigas no meio das tribos, criando uma comunhão entre
eles.

Ainda tratando das reformas religiosas, Jerusalém passa a ser o grande
centro de louvor e adoração da nação israelita. Ali será colocada a Arca da
Aliança, que estava em Quiriate-Jearim. Sua vinda para Jerusalém a
consagrava como um centro de fé e autoridade espiritual dos judeus (2 Sm
6.11-15; 1 Cr 4.5,15,19).

A Suprema Aliança Davídica

Na aliança davídica, o que se pode notar é que Davi tem um lugar especial
no projeto divino envolvendo Israel. Por meio dessa aliança, tem-se a base, o
alicerce do agir de Deus envolvendo a monarquia, mesmo quando Davi
morre. Por meio dessa aliança, Davi passará a ser um tipo do rei ideal e,
nesse particular, os reis que procediam com sinceridade, verdade, justiça,
eram vistos como um segundo Davi. Entende-se que até Davi não se tinha
dinastia em Israel, mas, por meio da aliança suprema com ele, Deus diz que
lhe daria tanto uma semente eterna quanto um trono eterno. Deve-se atentar
que há aqui uma alusão ao Davi escatológico.

É claro, mesmo estando dentro da aliança davídica, envolvendo o amor
divino, o aspecto filial, a disciplina também se faria necessária, pois qual é o
pai que ama o filho e não corrige? (Hb 12.7). Quando houvesse
desobediência, a correção divina seria certa, mas o concerto em si jamais
seria ab-rogado, ou melhor, cairia em desuso, seria suprimido (2 Sm 7.16).



A estrutura da supremacia dessa aliança é que ela é o fundamento para que
Mateus prove de fato, conforme consta no capítulo 1, que Jesus tem o direto
de ser o rei de Israel, porque, legalmente, sua genealogia através de José
remonta ao tempo de Davi e Salomão.

III. A GRANDEZA POLÍTICA DO REINADO DE DAVI

As Realizações Militares

Logo que conquista Jerusalém, o povo vai vendo em Davi um homem
forte, um rei de fato escolhido pelo Senhor, pois ele não somente inspira o
povo, como cria uma unidade grandiosa. Isso prova para nós que, quanto
mais o povo de Deus está unido, mais capacidade de crescimento e expansão
da obra pode acontecer.

Nas realizações militares, Davi fez muito. Ele começa derrotando filisteus,
amonitas, idumeus, moabitas, arameus, amalequitas (2 Sm 5.17-25; 21.15-22;
1 Cr 18.1; 2 Sm 8.10; 12.26-31). Davi criou um grande exército com
soldados extremamente profissionais. As conquistas mencionadas acima
foram devido às estratégias militares de Davi com a ajuda dos seus soldados.
Crê-se que seu exército era composto de quereteus, peleteus (2 Sm 8.18), na
liderança estava Benaia, de Cazebel, e mais 600 homens, que estavam sob as
ordens de Itai, amigo de Davi.

As Administrações de Davi

Nos relatos dos livros de Samuel se percebe que Davi era um homem
espiritual e que confiava em Deus, mas ele é destacado também como alguém
que sabia administrar, por isso seu reino será expansivo, de grande
proporção, desde Ezion-Geber, na parte do extremo sul, se aproximando da
cidade-estado de Hamate, no extremo norte.

Estudiosos falam de Davi não apenas como um grande guerreiro, mas
também como grande diplomata, um homem de habilidades diversas, na
forma de sua organização. Como apontam os arqueólogos, ele fez uso de



ideias de outros povos, pessoas, no caso os estrangeiros egípcios e fenícios,
para implantar algumas mudanças no aspecto administrativo de seu governo.
Isso pode ser comprovado pela presença de cronista e escriba (2 Sm 8.16).
Como já citado, ele organizou um grande exército para sua guarda pessoal,
denominada guarda real.

O Culto Público

Fala-se que Davi fez duas coisas importantes para o povo de Deus: (1)
uniu-o; e (2) conseguiu fazer de Jerusalém o centro de adoração. Importante
dizer que o sistema de culto ou adoração implantado por Davi seguia à risca a
conformidade da lei mosaica. No ato de buscar a Arca da Aliança, na segunda
vez, ele procurou proceder conforme o escrito de Moisés.

Davi queria ser melhor em tudo no culto para Deus. Ele faz isso não
somente tencionando a construção de um templo para Ele e colocar a Arca
em Jerusalém, mas fez isso também por meio da música. Em 1 Samuel 16.14-
23, dele é mencionado que já era um grande músico, de modo que contribuirá
fortemente para Israel na questão da música judaica.

Dentre os 150 salmos, há diversos autores, mas Davi se sobressai, tendo
escrito 73 deles, os quais retratam as inúmeras dificuldades que enfrentou,
tanto as experiências vividas como pastor de ovelhas como fugindo de Saul.
Muitos estudiosos creem que ele escreveu mais do que isso, porém, nas
epígrafes não constam e faltam informações seguras sobre isso.



CAPÍTULO 10

O PECADO DO HOMEM
SEGUNDO O CORAÇÃO DE

DEUS
(2 Sm 11.1-20)

I. SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS

O Homem segundo o Coração de Deus

Saul, por não obedecer à Palavra do Senhor, é deixado de lado e então
Deus escolhe Davi, o qual é declarado em 1 Samuel 13.14 como um homem
segundo o coração de Deus. Entendemos que o homem que assumirá o lugar
do rei Saul é descrito como aquele que iria agradar ao Senhor. Seria superior
ao rei que estava saindo porque seu coração estaria nas mãos de Deus.

É dito em 1 Samuel 16.7 que Deus olha para o coração, ou seja, Ele
conhece o que realmente se passa no íntimo de cada um de nós. Enquanto os
seres humanos contemplam apenas a exterioridade, a casca humana, o olhar
divino perscruta o recôndito da alma humana (1 Cr 28.9; Is 55.8; 2 Co 10.7; 1
Rs 8.39; Jr 11.20; 17.10; At 1.24). O que foi supracitado na verdade revela
um dos aspectos dos atributos divinos, a onisciência, que, teologicamente,
mostra que Deus conhece tudo. Para Ele não existe oculto, segredo, surpresa.
Ele simplesmente sabe de todas as coisas.

Ao falar que Davi seria o homem segundo o coração de Deus, na verdade é
porque o Senhor tinha conhecimento do que estava lá no seu íntimo, no seu
coração, suas qualidades espirituais, as quais eram melhores que as de Saul.



No tocante à expressão “homem segundo o coração de Deus”, isso não quer
dizer que Davi fosse perfeito, um humano sem defeitos, mas somente que ele
faria cinco coisas: (1) procuraria cumprir com a Palavra do Senhor; (2) iria
cumprir bem o papel de um rei de Israel, fazendo a vontade divina; (3) iria
proceder conforme as normas divinas, procurando conduzir Israel ao
verdadeiro culto e adoração ao Senhor; (4) seu trabalho seria segundo as
normas divinas, ainda que houvesse falhas particulares em sua vida; e (5)
ainda que houvesse fracasso em sua vida, seria um exemplo para os demais
reis, na questão de procurar sempre proceder conforme o querer de Deus.

O Davi Escolhido, mas Humano

Não se pode negar o homem extraordinário que foi Davi. Alguns teólogos
e biblistas afirmam que possivelmente não existe na Bíblia um homem tão
honrado por Deus como ele. Por meio de Davi é que o padrão para se
mensurar outros reis ficou estabelecido. Por meio dele é que a nação recebe a
instrução de como cultuar e adorar a Deus verdadeiramente.

Os que se voltam para os salmos literários de Davi sentem alegria, alívio,
gozo. Ademais, ele foi um grande guerreiro, um líder singular. Assim, pode-
se perguntar por que Davi se tornou esse homem tão estimado nas Escrituras?
Responder a essa pergunta não é difícil, pois as páginas de sua história
revelam os aspectos positivos que marcaram sua vida: (1) manifestava um
amor sincero para com Deus; (2) valorizava a obra de Deus; (3) confiava em
Deus e não se deixava levar pelo povo ou pelas circunstâncias; (4) postou-se
sempre como servo, ainda que fosse rei; (5) esperou sempre em Deus e não
criou nenhuma campanha para tomar o trono de Saul; deixava a vingança nas
mãos de Deus; e (6) Quando repreendido, confessava suas culpas e aceitava
as penalidades divinas. Embora fosse o homem segundo o coração de Deus,
Davi era humano. Por ser humano, tinha falhas. Era positivo em muitas áreas
da vida, mas, em outras, fracassava. Todavia, em momento algum vemos
Davi se rebelando contra Deus, agindo presunçosamente, como Saul. Por



mais que sejamos perfeitos em certas áreas da vida, não o somos no todo, por
isso é que Paulo escreveu que nossa completude espiritual ainda se dará no
futuro; enquanto isso, devemos prosseguir na nossa peregrinação espiritual,
progredindo cada vez mais (Fp 3.13; Pv 4.18).

Todo cristão deve ser consciente de que, por mais que um pastor ou líder
seja sincero, santo, justo, bondoso, em algumas áreas de sua vida espiritual
ele pode, por vezes, falhar em outras, pois é um santo revestido do que é
humano. Aliás, o próprio salmista diz que Deus reconhece que somos pó (Sl
103.14). Saber isso é importante para que não façamos injustiça para com os
que falham nesta vida.

II. O AMBIENTE EM QUE DAVI PECOU

Criando um Ambiente Propício ao Pecado

Os capítulos anteriores destacaram o Davi triunfante, em constante batalha,
que lutava incansavelmente para estabilizar seu reinado. Isso ele fez
participando de oito guerras, ao longo, aproximadamente, de vinte anos, mas
agora ele será descrito como o Davi humano que peca, que se desvia dos
caminhos do Senhor, como o que desceu até o pó, por andar por caminhos
tortuosos.

A expressão “decorrido um ano” é uma referência direta a 1 Samuel 10.14.
Já havia se passado o período chuvoso, então Davi manda que Joabe se lance
à batalha contra Hadadezer com o propósito de que ele não juntasse forças e
se fortalecesse. A finalidade dessa guerra era restabelecer o controle da
capital, Rabá, que era a capital dos filhos de Amom, chamada hoje em dia de
Amã, localizada a 35 quilômetros do rio Jordão.

O texto ressalta que Davi ficou em Jerusalém. É bem verdade que bom
seria se ele tivesse ido, pois a ociosidade vai abrindo caminhos para diversas
tentações. Do seu palácio, que ficava em uma colina, Davi podia enxergar o
quintal de outras pessoas e contemplou Bate-Seba, mulher de Urias,
banhando-se ao ar livre. Por meio da expressão “passeava”, possivelmente às



três horas da tarde, ele tenha ido fazer uma caminhada, um relaxamento, ou
tirar uma sesta, conforme o costume daquele tempo, e, de modo inesperado,
contemplou uma bela mulher, atraente, tomando banho. Ele não conseguiu
vencer a tentação e pecou.

Que fique claro, passear, fazer exercício físico, um relaxamento, nada disso
é pecado, pois o próprio Jesus passeava (Jo 10.23); a questão é quando a
cobiça ou a concupiscência se torna descontrolável, a ponto de a pessoa fazer
de tudo para que o seu desejo seja realizado, usando dessas circunstâncias
para desagradar ao Senhor. Em tudo o que se descreve nos primeiros
versículos do capítulo 11, entende-se claramente que Davi procurou preparar
o ambiente para o pecado. Isso podemos analisar da seguinte maneira:

• Enquanto alguns estavam arriscando a vida na batalha, Davi passeava
no palácio. Já falamos que ele fazia sua sesta, mas o seu passear para um
lado e outro não o levava a lugar algum.

• Contemplando tudo. De onde estava, Davi podia contemplar tudo, mas
vale dizer que contemplar não era pecado, mas não manter controle sobre
o que se vê, sim. Observe que Davi contempla uma linda mulher tomando
banho; começou com um vislumbre, que logo se tornou um olhar fixo,
impuro e, conforme falou Jesus, os que procedessem assim já teriam
cometido adultério (Mt 5.28).

• Davi procura se informar sobre a mulher, o que revela seu grande desejo
pecaminoso. Através de suas indagações, ele toma conhecimento da
família e do marido da mulher: ela era esposa de um de seus soldados,
Urias, o qual se destacava como grande soldado, sendo um dos mais
corajosos, estava incluso na lista dos valentes (2 Sm 23.39) e era fiel ao
rei. Ele era heteu; todavia, aceitou a religião de Davi, o que pode ser
provado pelo seu nome, Luz de Javé.

• Agindo como rei ímpio. Ao mandar buscar Bate-Seba para a tomar para
si, Davi estava procedendo como um rei oriental ímpio, que poderia



mandar buscar a mulher que o agradasse para a possuir, mas isso jamais
deveria fazer aquele que tivesse conhecimento da lei de Deus. Davi passa
por cima de tudo, mesmo tendo conhecimento de que a mulher era
casada. Ele não queria saber. Antes, seu objetivo era satisfazer seu apetite
carnal agora desenfreado.

Todos esses pontos deixam claro que Davi criou um ambiente para o
pecado, pois não foi cuidadoso no seu dever. Ele também deveria estar na
guerra, mas, em seu ócio, deixou-se dominar pelo que viu, tendo um olhar
descontrolado, não procedendo como Jó (31.1), nem atentando para a
Palavra, que alerta para orarmos a fim de que o Senhor nos livre de
contemplar coisas vaidosas (Sl 139.37). Davi vai trilhar o caminho do
pecado, da derrota, porque vai desejar o que viu, vai indagar acerca do que
viu. Pareciam coisas simples, fáceis, controláveis, mas elas se tornaram fatais
para esse rei. O pecado sempre parece vantajoso, inocente, sem complicação,
mas é bom lembrar que sua prática pode deflagrar uma queda tão grande que
pode até ser difícil se levantar outra vez, quando não impossível.

III. O ADULTÉRIO E O HOMICÍDIO DE DAVI

Pecado Gera Pecado

Como diz o salmista, pecado gera pecado, um abismo chama outro abismo
(Sl 42.7). Depois que se deita com Bate-Seba, Davi trilha os mais baixos
caminhos do pecado, que o conduzirão à hipocrisia, mentira, ingratidão.

É sempre bom lembrar que um pecado leva a outro. Logo que toma
conhecimento de que a mulher engravidou, Davi começa a fazer de tudo para
encobrir seu pecado. A primeira coisa que faz é chamar Urias, com o pretexto
de saber da campanha militar que estava sendo desenvolvida. O propósito
dele, porém, era para que Urias fosse dormir com sua mulher, para que
ficasse claro que a gravidez de Bate-Seba era de seu próprio marido, o que
não aconteceu, pois Urias ficou na porta da casa real como escudeiro fiel ao



rei.
Para vergonha de Davi e também prova de que sua consciência estava

morta, ao perguntar para Urias por que não havia ido dormir em sua casa, ele
prontamente respondeu que não poderia gozar dos prazeres do lar, do afago
da família naquele momento, enquanto seus amigos soldados e companheiros
de batalhas sofriam as mais duras lutas. Afinal, ele havia feito um juramento
no sentido de que lutaria pela vida do rei e de sua alma.

Ainda tentando encobrir seu pecado, Davi vai praticar outro ato baixo
contra Urias, procurando agora levá-lo à embriaguez. Dessa maneira tiraria
sua capacidade racional e o faria deitar com sua mulher, o que não aconteceu,
pois Urias se recusou a ir para casa. Era triste e vergonhoso olhar para um rei
como Davi, que fora escolhido para praticar a justiça, defender os indefesos,
ser santo e sincero, proceder dessa forma, tendo moral tão baixa. Certos
biblistas afirmam que o registro desse ato vergonhoso e pecaminoso de Davi
seria para mostrar que qualquer homem de Deus pode pecar; assim, fica um
exemplo a não ser praticado e um alerta (1 Co 10.11,12).

No mais, o registro desse pecado imoral de Davi mostra que a Bíblia não
esconde pecado de ninguém, nem do homem segundo o coração de Deus, o
que prova sua veracidade, mas é fato comprovado que o mais grave pecado,
quando seguido de verdadeiro arrependimento, confissão, pode receber o
perdão da parte de Deus (Sl 51).

Como servos de Deus que somos, devemos sempre lembrar que o inimigo
de nossa vida busca a todo momento nos tragar (1 Pe 5.8). Desse modo, não
devemos confiar nas vitórias conquistadas no passado, na posição que temos,
pois somos sujeitos a pecado. Importante é confiar em Deus e fugir daquilo
que pode nos derrotar. O procedimento de José quando assediado pela esposa
de Potifar foi fugir, pois ele tinha consciência de que, caso cometesse o
pecado, estaria ferindo o seu senhor como a Deus (Gn 39.15). Paulo alertou
Timóteo a fugir das paixões da mocidade, que envolvem várias coisas (2 Tm
2.22). Assim, o servo de Cristo deve fugir de tudo aquilo que compromete e



interrompe sua comunhão com Deus.

O Homicídio de Davi

Nos versículos 14-26, tem-se o grande desfecho maléfico do pecado de
Davi, ou seja, o seu auge. Ele dá ordem ao próprio Urias para que fosse até
Joabe com uma carta e, sem que soubesse, ela continha sua sentença de
morte. O rei pediu a Joabe que observasse o ponto mais perigoso da batalha e
ali colocasse Urias. Assim iria morrer um grande soldado, tudo por causa de
um mero prazer, um pecado escondido. Urias morre simplesmente por causa
da luxúria de Davi. Joabe diz que quem fosse levar a notícia ao rei, se ele
manifestasse, seria por causa da morte de alguns na batalha, evidenciando
assim um serviço militar não bem projetado; logo, deveria anunciar a morte
de Urias, pois ela seria uma notícia de alívio para o rei, no plano de encobrir
todos os seus pecados.

Davi estava com sua consciência morta, apesar dos dois pecados
cometidos, adultério e homicídio. Ele considerou normal tudo o que
aconteceu, inclusive outras mortes inocentes (2 Sm 11.17). O que ele
planejou para escapar dos seus pecados foi feito. Parecia até que as coisas
iriam ocorrer bem, mas no texto de 2 Samuel 11.27 é dito que o que Davi fez
foi mau diante dos olhos do Senhor. Para Deus, Davi procedeu como um
louco, um pecador desenfreado, portanto, não ficaria isento da ira divina. Se
não fosse pela onisciência divina, a morte de Urias passaria simplesmente
como sendo culpa dele mesmo. Ele avançou demais com os outros homens,
não obedecendo às ordens de Joabe, o comandante de Davi.

O que Davi havia feito em silêncio, oculto, logo todo o Israel tomaria
conhecimento, pois Deus iria agir, o que prova claramente que para Deus não
importa se a pessoa é rei, se tem grande capacidade, se travou grandes
batalhas. Na verdade, o que Ele deseja é que os que fazem a sua obra vivam
segundo a sua Palavra, andem em verdade e em santidade.

Davi e seu Comandante



Esse comandante de Davi, que não valorizava a vida humana (2 Sm 3.27);
vai atender a solicitação do seu soberano, pois logo viu que poderia tirar
vantagens desse assunto todo. Joabe olhava para o rei Davi como um grande
rei, um homem de comunhão com Deus, mas, agora, frente ao seu pedido,
entendia que alguma coisa estava errada. Davi estava dando a Joabe um
trabalho sujo, o de tirar a vida de um soldado bom e inocente, porém ficaria
um questionamento na mente desse comandante: Por que o rei quer matar um
homem tão bom? Procedendo dessa maneira, o rei estava abrindo as portas
para que ficasse vulnerável a qualquer coisa, inclusive uma blasfêmia de
Joabe.

Sempre é bom o servo de Deus procurar proceder corretamente para não
contribuir para que outros blasfemem sua fé, sua comunhão com Deus. Todo
o procedimento pecaminoso de Davi deixou marcas indeléveis nele, no seu
caráter e em outras pessoas que se inspiravam nele. Teve ainda que pagar
com sérias consequências, as quais iriam lhe perseguir por toda a vida.



CAPÍTULO 11

AS CONSEQUÊNCIAS DO
PECADO DE DAVI

(2 Sm 12.1-15)

I. DEFINIÇÃO DE PECADO NO ANTIGO E NO NOVO
TESTAMENTO

No Antigo Testamento

Von Rad58 está certo quando afirma que Israel tinha diversos termos para a
palavra pecado, mas apenas analisar etimologicamente seu sentido ou buscar
uma definição por meio de um vocábulo não disseca sua essência. Quem
assim procede pode correr o risco de aplicá-las fora do seu devido contexto,
conforme descrevem as Escrituras.

Nessa mesma linha de pensamento andou G. Ernest.59 Segundo ele, não se
pode buscar a natureza do pecado simplesmente por meio de um aspecto
etimológico, pois isso não ajuda em quase nada. Ele pontua que há
semelhança no uso da palavra pecado no Egito, Babilônia e Grécia. Assim,
na sua concepção, o melhor é estudar a palavra pecado ainda que buscando
seu sentido pelo vocabulário, dentro do contexto da fé.

Na definição da palavra pecado, usando o vocábulo hata, fala de alguém
que erra o alvo; é como alguém que atira uma pedra e erra seu ponto
almejado (Jz 20.16). Pode ser aplicada no caso de alguém que segue uma
viagem, mas que erra o caminho (Pv 19.2).

Outra palavra que descreve o pecado no sentido de perverter ou tornar mau



é o vocábulo hebraico awôn (1 Sm 20.21). Pode-se entender que, somente
pelo uso desses dois vocábulos, o pecado é algo que leva alguém a andar
errado, perverso; ele jamais ajuda uma pessoa a alcançar o alvo certo, a se
conduzir corretamente, pois é tortuoso, irregular, nunca segue um padrão de
normalidade, verdade, santidade, justiça, retidão. O pecado é sempre sujo,
imoral, não busca a pureza divina, o que é correto; por isso que separa o
homem de Deus (Rm 3.23). Vale dizer que, nas páginas do Antigo
Testamento, o pecado é descrito quase por inteiro como pessoal. Quem o
pratica o faz conscientemente e por sua própria decisão, isso porque o homem
é um ser livre para fazer suas escolhas, decisões, ao contrário dos animais
irracionais e das coisas; elas jamais podem pecar, pois não têm decisão sobre
nada.

Sendo livre e tendo capacidade para fazer a escolha entre o bem e o mal, o
Antigo Testamento fala de pecados cometidos pelo povo de Deus, tanto de
modo coletivo como individual, lembrando que, por meio da nação ou
pessoal, cada um seria responsável pelo seu próprio pecado (Dt 9.6-24; Sl
106.6-39; Is 59.1-8; Jr 2.4-28; Ez 16.14-58; Am 2.6,8; Mq 2.1,2). O
importante é entender que, segundo o Antigo Testamento, estão estampadas
em suas páginas as ênfases proféticas contra Israel por causa de suas
experiências com o pecado, evidenciando assim procedimento torto para com
Deus, como também a falta de retidão. Esses profetas dissecaram não
somente a raiz de uma palavra para falar do pecado e seus males, mas usaram
figuras de linguagem corriqueiras com o propósito de mostrar o tanto que o
pecado suja a pessoa que o pratica.

O profeta Jeremias falou da sujeira do povo de Deus, esclarecendo que ele
estava sujo e precisava ser limpo, assim como faziam as lavadeiras (Jr 2.22).
O profeta Isaías, falando do pecado do povo de Deus, afirmou que, por causa
de sua prática, todos estavam doentes (Is 1.5,6). Na linguagem pastoril, uma
ovelha que saísse do rebanho, considerada como desgarrada, era sinal de
pecado (Jr 23.3). O agricultor descrevia o pecado como um trigo repleto de



palhas que precisava ser peneirado (Am 9.9).
Em se tratando de ouro, prata, minas, os objetos que precisavam passar por

um refinamento eram comparados à vida daqueles que eram impuros,
pecadores e precisavam de purificação (Ez 22.18.19). Para o construtor,
quem praticasse ou vivesse no pecado seria comparado a uma parede torta
(Am 7.8). Na linguagem da dona de casa, o pecado era comparado a um chão
sujo (Is 14.23). Na visão do oleiro, quem cometia pecado era como um vaso
com barro e pedras (Jr 18.1-4). Note que em todo o Antigo Testamento o
pecado é visto como algum ruim, sujo, feio, por isso é que Deus não ama o
pecado, apenas o pecador; dele todos nós precisamos fugir, buscando a
purificação por meio da fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o qual tem poder
para perdoar os nossos pecados.

No Novo Testamento

A ideia neotestamentária para pecado é hamartia. Trata-se de errar o alvo,
por isso se chega ao fracasso, não alcançando o padrão estabelecido. Fora do
seu sentido original, a palavra pecado alcançou sua universalidade e, nesse
particular, ela é descrita categoricamente como princípio.

Entende-se, à luz do Novo Testamento, que o pecado em si é um ato, mas
também uma condição, ou seja, o que se pode fazer, praticar e, como
condição, trata-se do estado em que a pessoa se encontra quando o comete.
Ao lermos Romanos 3.23, o homem está na condição de pecador porque
primeiramente o praticou, fez um ato.

João descreve o pecado como sendo um desvio desregrado da verdade que
se conhece, de não proceder moralmente segundo a retidão exigida por Deus
(1 Jo 3.4), assim ele salienta a condição humana sem a regeneração e tais
práticas resultam de atos pecaminosos (Mt 15.19).

Nas páginas do Novo Testamento, está claro que o pecado faz o homem
errar de direção, dos ideais divinos, pois se afasta daquilo que foi proposto
por Deus, dos seus projetos, intentos benéficos.



Fora do padrão estabelecido por Deus, o homem caminha a esmo e, desse
modo, vive impiamente, o que pode ocasionar sérias consequências para sua
vida, pois não corresponde ao ideal divino (2 Pe 2.6), que está contido em
Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual deseja que sejamos semelhantes a Ele
(Rm 8.29).

Vivendo fora do modelo estabelecido por Deus, então o homem pratica os
seguintes atos: (1) Asebeia – Impiedade (2 Pe 2.6); (2) Parabasis –
Transgressão contra os princípios divinos (Mt 6.14; Tg 2.11); e (3) quebra da
lei, distanciamento da lei moral (At 23.3; 2 Pe 2.16).

Resumidamente, o Novo Testamento traça o pecado em diversas linhas de
pensamento e modo, mas, em todas as suas definições, ele é apresentado
negativamente, e que a cura para esse inimigo cruel é somente Jesus Cristo.
Através do sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquele que
crê pode ser uma nova criatura.

II. A REPREENSÃO DO PROFETA NATÃ AO REI DAVI

Uma Consciência Morta

O apóstolo Paulo falou daqueles que têm consciência cauterizada (1 Tm
4.2), do grego kauteriazo, quer dizer “marcar com ferro em brasa”. Seu
aspecto figurativo fala de vidas insensíveis, as quais foram marcadas pelo
pecado e já não há mais incômodo algum com aquelas marcas provocadas
pelo fogo. O cristão que está com sua consciência cauterizada pelo pecado
não reage mais e vê tudo com naturalidade.

Davi estava com sua consciência morta, adormecida. Há um ano escondia
seu duplo pecado, assim, para atiçar outra vez essa consciência morta, foi
necessário que o profeta Natã fosse até ele e, por meio de uma parábola,
provocasse nele um sentimento de reação. O profeta falou de um rico
proprietário que possuía muitas ovelhas e vacas, mas injustamente apropriou-
se da ovelhinha do homem pobre, a qual ele havia criado com tanto amor
para fazer um guisado a um viajante. Diante da parábola dita por Natã, o rei



evidenciou seu sentimento de raiva querendo condenar logo aquele que havia
cometido tamanha injustiça, crime. Observe que Davi, com sua consciência
morta, viu um grande crime em um ato praticado por alguém, enquanto ele
não atentava para o seu duplo pecado, que era muito mais horrível. Quem tem
consciência morta não vê o tamanho do seu pecado, mas procura seguir
sempre na mentira, engano, para que ninguém tome conhecimento dos seus
procedimentos sujos.

Observe que o próprio Davi com suas palavras diz ao profeta que o tal
homem é digno de morte, ou melhor, filho da morte; fala que deveria, pela
ovelhinha, restituí-la quatro vezes mais, conforme as exigências da lei (Êx
22.1). Nesse sentido ele iria fazer de tudo para que a justiça fosse feita
completamente. Acredita-se que por meio dessa interpretação estaria até
mesmo ultrapassando a lei.

Hoje se precisa de homens como o profeta Natã, ungidos pelo poder do
Espírito Santo com voz profética para despertar as vidas e consciências
mortas que estão dentro de nossas igrejas, pregando a verdadeira mensagem
divina para produzir arrependimento e vida, como Deus falou Ezequiel (Ez
37.4-9).

Mostrando a Gravidade do seu Pecado

Um verdadeiro homem de Deus respeita as pessoas, mas, quando
necessário, as repreende. Natã amava e honrava a Davi como rei, mas seu
compromisso era primeiramente com Deus e sua Palavra, por isso teve que ir
ao rei e denunciar energicamente seus pecados, suas transgressões, sua
sujeira. Pode-se notar a tônica do profeta: “Tu és este homem”. Não há
rodeio. Ele vai direto ao ponto e fala do duplo pecado do rei: adultério e
homicídio. Davi quebrou a lei divina e assim deveria pagar seriamente por
tudo isso, porque quebrou o princípio estabelecido, o qual conhecia muito
bem: “Não adulterarás” (Êx 20.14). Davi estava com o coração endurecido,
mas agora fora iluminado pela parábola de Natã.



O cristão deve evitar o pecado a todo custo, pois seus resultados são
sempre maléficos; primeiro ele afasta o homem de Deus e, segundo, seus
efeitos são sentidos constantemente. Uma pessoa que comete pecado pode tê-
los todos perdoados por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo (2 Co 5.17; 1
Jo 1.9), todavia, ainda que perdoado, seus efeitos são vistos.

Ainda hoje a humanidade sofre por causa do pecado cometido por Adão e
Eva. Quantos cristãos que tinham uma vida bonita, limpa, mas que trilharam
o caminho do adultério, da mentira, do roubo, manchando páginas lindas do
seu viver. Mesmo perdoado, sente ainda seus efeitos destruidores. Por isso é
sempre bom atentar para o conselho bíblico de andarmos no Espírito para não
sucumbirmos aos desejos da carne (Gl 5.16).

Traindo a Generosidade Divina

Além de mostrar o tamanho do pecado de Davi, o profeta Natã destaca que
ele não fez caso da bondade divina, de tudo quanto o Senhor tinha feito por
ele, ou melhor, agido em seu favor. Foi por ordem divina que Davi foi ungido
rei na presença dos seus irmãos. Deus fez assim para que ele pudesse ocupar
a posição de rei (1 Sm 16.1,12,13). Durante as perseguições envidadas por
Saul, sempre Deus o livrou dos seus sutis planos, inclusive da morte. Fora
isso, concedeu a Davi a capacidade para vencer as crises emocionais.

O profeta lembra que Davi tinha muitas mulheres e acredita que ele tenha
ficado com o harém de Saul, pois era assim que acontecia quando um rei
sucedia outro (2 Sm 16.21,22; 1 Rs 12.17,25). Mesmo tendo muitas
mulheres, Davi não se contentou. Queria mais e mais. Diante de tudo isso,
ainda o profeta diz que se tudo isso era pouco aos seus olhos, Deus lhe
acrescentaria mais, todavia, a mulher de Urias não, pois era casada. Davi não
soube louvar, agradecer a Deus por sua generosidade divina, pela
potencialidade que se tornou, pelas riquezas que alcançou, por tamanha
bondade em sua vida, mas desprezou a Palavra de Deus, tomando para si uma
coisa que não poderia ser sua. Ainda assim, mandou matar um de seus



melhores soldados (2 Sm 23.18-24).
É triste ver um homem como Davi, abençoado em tudo por Deus,

conhecedor dos seus mandamentos, não andar nem viver conforme a
iluminação que tinha da parte dEle, mas que se sujou no pecado
depravadamente. Jamais devemos proceder como Davi, esquecendo da
generosidade divina. É sempre importante termos em mente o que disse o
salmista, para não nos esquecermos de nenhum dos benefícios divinos (Sl
103.2).

III. AS CONSEQUÊNCIAS DO PECADO DE DAVI

O Resultado dos Pecados Cometidos

Davi não cumpriu com os mandamentos da lei de Deus. Ele deveria ser
morto, mas o texto diz que foi perdoado por Deus, ou seja, poupado da
execução. É claro, pela ótica humana, ele deveria morrer. A não execução de
Davi, conforme salientam alguns estudiosos, se deu porque ele ainda teria
que cumprir parte da missão para a qual fora enviado. Ele teria mais valor
para Deus estando vivo do que morto.

Observe que Davi faz uso da espada dos filhos de Amom para matar Urias
e, desse modo, a espada não sairia de sua casa. Nesse sentido, diga-se de
passagem, é como Jesus disse: “[...] todos os que lançarem mão da espada à
espada morrerão” (Mt 26.52). Lendo o capítulo 12.10 de 2 Samuel, é dito que
a espada não se afastaria da casa de Davi, ou seja, o que ele havia plantado
agora iria colher (Gl 6.7). O perdão de Davi por parte de Deus não o isentava
dos grandes males que iria sofrer. A violência iria atingir sua casa, tanto dos
de dentro como de inimigos de fora. Podemos ver pelos relatos bíblicos que
isso de fato aconteceu tristemente e logo, como a morte do filho com Bate-
Seba.

É interessante atentar para um detalhe: não era comum um monarca ter
tanta ternura, amor, compaixão por uma criança vinda do harém, o que revela
a ternura do coração de Davi; mesmo assim a criança morre e, nos versículos



20-23, ele entrega tudo nas mãos de Deus. Depois segue o assassinato de
Amnom (2 Sm 13.15), a morte de Absalão (2 Sm 18.14) e a execução de
Adonias (1 Rs 2.25). Suas concubinas foram publicamente tomadas por
Absalão e possuídas perante os olhos de todo o Israel (2 Sm 16.22). A falta
de caráter de Davi iria refletir nos seus filhos, por isso é que se fala que o mal
estaria em sua casa.

Doravante, Davi e sua casa iriam passar por duros sofrimentos, diversos
ais, claro, por causa da lei da semeadura. Da casa de Davi, conforme Natã,
iria se levantar uma rebelião, promovida por Absalão, que iria possuir suas
concubinas em pleno meio-dia. Enquanto Davi fez em secreto com Bate-
Seba, agora tudo seria em público. Davi iria pagar caro com todos esses
sofrimentos por não valorizar o acúmulo de bênçãos que lhe foram dadas por
Deus.

58 SMITH, Ralph. L. Teologia do Antigo Testamento: História, Método e Mensagem. São Paulo: Vida
Nova, 2001. p. 267.
59 Ibidem, p. 268.



CAPÍTULO 12

A rebelião de absalão
(2 Sm 15.1-18)

I. O HOMEM ABSALÃO

Descrição

Pode-se perguntar por que o nome de Absalão consta nas narrativas do
texto de Samuel, sendo que não existe qualquer destaque espiritual em sua
vida digno de louvor, mas, sim, que se manifestou como um filho rebelde,
contumaz, sedento pelo poder. Podemos dizer que isso se dá por alguns
motivos. Primeiramente, sabemos que Amnom era o primogênito de Davi,
depois vinha Absalão como o terceiro filho e, em quarto, Adonias, mas, para
a preservação da dinastia da casa de Davi, por sua soberania, Deus escolhe
Salomão para sucedê-lo.

O destaque que se dá a Absalão resulta da consequência do pecado de Davi
e os momentos que se aludem sobre ele são sempre negativos.
Primeiramente, o assassinato de seu irmão Amnom (2 Sm 13.1-38); em
segundo lugar, a rebelião que ele faz contra seu pai (2 Sm 13.39; 19.8). É
triste quando o nome de uma pessoa aparece em alguma cena apenas com
pontos negativos, como foi o caso de Absalão. Por isso, faz-se necessário
sempre o servo de Deus procurar proceder exemplarmente em todos os
aspectos para glorificação do nome do Senhor.

Absalão, do hebraico, quer dizer o pai é da paz. Filho de Davi com Maaca
(2 Sm 3.3), nasceu possivelmente em 1000 a.C. e a única menção que se faz
dele é que tinha uma beleza singular, sem defeito. O destaque estava em sua



cabeleira, que, sendo cortada, a cada ano chegava a pesar dois quilos. Quando
faz menção à beleza de Absalão, o autor busca delinear certo perigo. No
próprio texto é dito que a beleza de Bate-Seba chamou a atenção de Davi, a
beleza de Tamar atraiu seu irmão e, sendo assim, o destaque da beleza de
Absalão é vista como um perigo.

Não há qualquer pecado em ser belo. O texto de Gênesis diz que José era
formoso, tanto de porte como de aparência. No hebraico, a palavra formoso é
yapheh e fala de alguém elegante, lindo, bonito (Gn 39.6). Por causa disso, a
mulher de Potifar o assediava constantemente, mas, como ele tinha
compromisso e comunhão com Deus, não cedeu. Beleza, inteligência,
eloquência sem o temor de Deus pode se tornar certo perigo, especialmente
para aqueles que são sedentos pelo poder.

Em que Consistia a Causa da Revolta de Absalão

Sem rodeio, podemos ratificar que a revolta de Absalão consistia em sua
sede e ambição pelo poder. Isso faz com que ele trace planos maléficos para
realizar seus intentos e concretizar seus desejos. Quem tinha primeiramente
direito ao trono estava morto, Amnom; todavia, fala-se de Quileabe, que Davi
teve com Abigail, mas crê-se que tenha falecido cedo, então se tem Absalão,
que era de nascimento nobre, isso porque sua mãe era filha de um rei (2 Sm
3.3).

Juntando a sede de poder com a beleza e o nascimento nobre, sendo que
Davi já estava de idade avançada, Absalão não perde tempo. Acredita-se que
ele tenha tido conhecimento da profecia de Natã, pois era algo veiculado
naqueles dias e, quando ela foi dita, o prometido não havia nascido (2 Sm
12.7). Por essa razão, age com esperteza, conquistando o povo, tirando a
lealdade dos servos de Davi, seu pai, para si mesmo, afirmando ter uma
campanha melhor, que seu reinado seria mais justo (2 Sm 15.6; 15.2-4).

Existem muitos Absalões no meio eclesiástico, os quais podem facilmente
furtar o coração daqueles que são leais ao verdadeiro Rei. Quantos não estão



doentes espiritualmente porque foram iludidos, ludibriados por tais Absalões,
os quais são sedentos pelo poder, grandeza! Não querem servir nem
obedecer, antes aspiram a uma posição na igreja apenas para serem tratados
como reis.

A igreja deve tomar todo o cuidado com esses Absalões, cujos planos, a
princípio, parecem vantajosos, mas, no final, comprometem sua vida
espiritual, afastando-os do verdadeiro e bom Rei, Jesus Cristo. Todo líder
sincero precisa ter cuidado com os Absalões que se espalham por aí. Devem
agir de imediato e duramente contra eles, não deixando que seu veneno se
espalhe.

II. A REVOLTA DE ABSALÃO

A Fraqueza do Reinado de Davi

F. B. Meyer60 afirma que, devido a seus pecados cometidos, de tudo que
aconteceu na vida de Davi, havia muita vulnerabilidade, acumularam-se
diversos processos. Os que buscavam o cumprimento de alguma causa não
obtinham resposta, e isso gerou muito descontentamento. Tendo
conhecimento do pecado cometido por Davi, da falta de procedimento
sincero, muitos perderam a fé no homem segundo o coração de Deus.
Supõem alguns estudiosos que nesse período, segundo os Salmos 41 a 45,
Davi tivesse enfrentado algum tipo de doença. Seja o que for, o certo é que
seu ambicioso filho aproveitou-se de todos esses pontos fracos para
conquistar aquilo que mais seu coração queria: poder.

Diante de todas essas circunstâncias, Absalão dá início à sua revolta, lança
uma campanha e vai ganhando força. O pai não percebe o tamanho da astúcia
do filho e, já após quatro anos, quando voltou de Gesur, pois esteve ali com o
seu avô, o rei Talmai, por três anos (2 Sm 13.30-38), pode-se crer que não foi
em vão, mas, sim, planejando voltar, não por causa de um amor sincero e
verdadeiro para com o pai, mas porque queria tomar o poder.

Absalão se programa organizadamente para colocar em prática o seu golpe



e o faz com astúcia, furtando o coração do povo. Tudo isso vai acontecer
porque Davi não era mais aquele homem que iniciou sua vida com
humildade, sinceridade, comunhão com Deus, que o fazia ter sensibilidade
espiritual. Mas, como foi deixando brechas em sua vida, tudo por causa de
um desejo sexual desenfreado, chegou a sentenciar à morte um dos seus
soldados de destaque. Os fracassos de Davi fizeram com que alguns de seus
liderados não tivessem mais confiança nele, outros olhassem com suspeita
para ele, daí a lealdade para com o grande rei ficou comprometida.

É sempre perigoso quando um obreiro vai deixando brechas em sua vida
ministerial, o que pode ser elemento útil para os Absalões que estão sempre
procurando oportunidade para desfazer de sua liderança, chegar ao poder.
Nesse sentido, o mais importante é o líder fechar todas essas brechas,
proceder fielmente em tudo, como fizeram Moisés (Nm 12.7), Samuel (1 Sm
12.3,4), Paulo (At 20.33,34). Está escrito em 1 Timóteo 3.1 que o bispo deve
ser irrepreensível. Quer dizer que ele não deve deixar ocasião para que
inimigos se aproveitem disso.

O Absalão Político

Os versículos 1-6 de 2 Samuel capítulo 15 mostram o quanto Absalão era
politiqueiro, no sentido de usar processos não corretos para chegar ao cargo
do pai. Sempre trabalhou com meios ilegais e, para chegar à presença do pai,
usou de manipulação. Agora, querendo chamar a atenção do povo para si, em
detrimento da autoridade do pai, lançou-se em uma grande campanha de
conquista.

Absalão é visto como um ator que sabia fazer muito bem o seu show. De
modo sutil, astuto, consegue chamar a atenção do povo. É claro, ele trabalha
publicamente sua imagem e, para isso, começa com algo inovador, exibindo
sua realeza com carrões e corredores diante de si. Com os batedores na frente,
Absalão vinha lentamente no seu carro chamando a atenção de todos para o
poder que exibia como príncipe. Esse homem vai proceder astutamente



trabalhando nos pontos em que o reinado de Davi estava falhando. Vejamos:

• Fazendo exibição de sua imagem. Ele era daquele tipo que apenas queria
impressionar o povo, mostrar-se grandioso.

• Levantando cedo. Acredita-se que a corte de Davi não atendia bem cedo
as pessoas, o que gerava uma falha. Então Absalão se coloca como uma
pessoa diligente. Os que trilham o caminho de Absalão sempre se
apresentam como eficientes em tudo; querem se mostrar mais atuantes do
que o presidente da igreja.

• Buscando um lugar estratégico para ficar. Ele queria que todos o vissem,
por isso postava-se à porta da cidade. Quem tem o espírito de Absalão
quer ser sempre bem visto, faz seu trabalho para ser visto, aplaudido, não
se esquecendo de que por trás de tudo isso há um interesse, o de chegar
ao poder. Esse procedimento fere o que Paulo ensinou: que não se deve
servir à vista para agradar aos homens (Ef 6.6).

• Querendo deixar uma boa impressão. Isso ele fazia demonstrando total
atenção aos forasteiros que chegavam à cidade, especialmente aqueles
que vinham com algum problema ou queixa para resolver.

• Apontando fraquezas no reinado do pai. Ele dizia “teus planos e negócios
são bons, mas não há da parte do rei ninguém que te ouça”. Podemos crer
que tal informação não procedia, pois vemos em 2 Samuel 14.4-7 que o
rei atendeu facilmente a mulher de Tecoa.

• Apresentando-se como uma pessoa capaz. Isso pode ser provado quando
ele diz: “Ah, quem me dera ser juiz na terra”. Com tal expressão afirmava
ao povo que tinha muitas habilidades para julgar.

Portando-se como um rei. Absalão recebe os que entravam na cidade
apertando a mão de cada um e, aos que traziam seus pedidos, com beijo. Na
mente e no coração desse rebelde havia um sentimento de que ele já era rei, o
que lhe faltava era o trono.



Muito tem se questionado por que Davi não reagiu diante dessa ação do
seu filho, pois era declarado o que ele estava fazendo. Alguns supõem que o
rei não agiu porque, diante de todo o seu trabalho, seu histórico de vida,
julgou por si mesmo que a lealdade dos seus súditos seria algo firme, pois
tinha conquistado o coração de cada um; que não se deixariam levar pelo
comportamento disfarçado do seu filho rebelde. Um líder nunca pode
descansar e achar que tudo está bem; antes, deve procurar orar e vigiar
constantemente para não dar brecha ao inimigo, o senso de confiança,
segurança demasiada é sempre perigosos.

Davi havia perdoado Absalão de modo sincero e verdadeiro, mas ele não.
Sua ação presunçosa e ardilosa era resquício do ódio contra o pai. Davi não
atentou com seriedade para essa questão, pois seu filho estava furtando ou
roubando o coração do povo, que não sabia o que estava por trás de suas
ações.

Verdadeiros servos de Deus não procuram o poder, a grandeza; antes,
quando procedem com humildade, servem com sinceridade, o Senhor os
coloca no devido lugar. Foi isso que aconteceu com José, que jamais fez
campanha para ser o governador do Egito, nem procurou se apresentar como
o mais sábio, inteligente. Quando interrogado por Faraó sobre sua capacidade
de interpretar, respondeu que nada disso vinha dele, mas de Deus (Gn 41.16).

Outro exemplo bem clássico na Bíblia é o de Mardoqueu. Ele fez uma boa
ação salvando a vida do rei e, no tempo certo, foi honrado por Assuero, o rei,
pois soube esperar e confiar no Senhor (Et 6.6). Verdadeiros homens de Deus
jamais procedem como Absalão, traindo a confiança daqueles que
primeiramente o ajudaram, falando aos outros aquilo que fez para ganhar
destaque. Quem serve o rei deve proceder com amor, sinceridade e
humildade, pois no momento exato quem o honrará é o dono da obra.

Proclamando-se Rei

A astúcia de Absalão é grandiosa. Lendo 2 Samuel 15.7-8, ele trabalhou



quatro anos, não quarenta, como pontua o texto massorético, para implantar
sua insurreição. Podemos crer que a expressão quarenta foi apenas um erro de
escrita, visto que quatro no hebraico é arba, mas, no plural, arbaim, o que
aconteceu foi apenas a inclusão do im. Todavia, é preferível a citação da
Septuaginta e da Versão Siríaca, que mencionam também o número quatro.

Duas coisas podem caracterizar esse filho rebelde de Davi. Absalão, além
de ter agudez de espírito, tinha paciência para esperar a execução de seu
plano maléfico. Absalão trabalha de modo aparente, sem revelar o que está
por trás dos seus projetos. É sob pretexto que diz ao pai que tem que voltar a
Hebrom para cumprir um voto que havia feito com o Senhor. Observe que
nesse particular ele revela uma piedade disfarçada para Davi, que é iludido,
pois era perceptível algo errado. Como era possível, depois de quatro anos,
agora é que ele queria ir agradecer a Deus por um voto feito? Por que não fez
isso antes?

Na verdade, a ida a Hebrom fazia parte de uma estratégia de Absalão na
execução do projeto de proclamar-se rei. Ele escolhe esse local por três
razões: primeiro, havia nascido ali (2 Sm 3.2,3); segundo, foi nesse lugar que
Davi iniciou seu reino; e, terceiro, tinha um tratado especial por parte da tribo
de Judá, a qual o rebelde Absalão queria conquistar. O pai não percebeu nada
do que o filho estava fazendo, mas façamos um correlato com o texto de 2
Samuel 13.23-27.

Absalão pede permissão a Davi para fazer um banquete e leva consigo uma
parte da corte. Nesse segundo episódio, não convida o rei, o qual
simplesmente diz: Vai-te em paz. Esse rebelde jovem parte para seu plano
maléfico com aprovação do pai, sem saber que era uma trama para tirá-lo do
poder e, daí, aproveita para aliciar as pessoas e buscar apoio, afirmando que o
que fazia era segundo a aprovação do rei.

Um pastor ou líder chamado por Deus não pode ser dominado pelo ciúme,
nem perseguir os obreiros auxiliares, porém, tem que saber realmente quais
são as intenções daqueles que o servem, que o auxiliam na obra. Paulo



indicou Timóteo e confiava missão especial a ele porque tinha consciência
daquilo que realmente movia o seu coração (Fp 2.19-21).

Existem aqueles que buscam apoio para determinadas atividades tão
somente para complicar a liderança geral, colocando cada membro contra o
seu pastor-presidente. Por isso, faz-se necessário todo cuidado nesse
particular. Não foi à toa que Paulo disse a Timóteo para que tomasse cuidado
com Himeneu e Alexandre (1 Tm 1.20; 2 Tm 4.14,15).

Estando em Hebrom, Absalão envia seus secretos emissários, mensageiros,
do hebraico ragal, o qual ia à frente para levar uma mensagem; eles levariam
a todo o Israel um sinal no qual se declararia, em um momento exato, a
proclamação de Absalão como o novo rei, daí a expressão: “Absalão reina em
Hebrom”.

Em Hebrom, Absalão não estava só. Havia com ele duzentos homens
selecionados, convidados especialmente por ele, mas o texto diz que eles não
sabiam por que estavam lá, ou seja, do que tudo aquilo se tratava. O texto diz
que eles foram na sua simplicidade. Isso fala forte a todos os que servem à
liderança. Sempre é bom comunicar as coisas ao pastor-presidente da igreja
antes de participar de qualquer movimento, evento; perguntar a ele se isso é
do seu consentimento ou não, para evitar desgaste e comprometer também a
sua vida.

Salomão disse que “O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente
atenta para os seus passos (Pv 14.15). Observe que a palavra simplicidade,
que aparece em 2 Samuel 15.11, no hebraico é tom, que quer dizer inocência,
integridade. Por vezes, crentes sinceros e bons entram em conflitos,
contendas dos rebeldes, porque não sabem de nada, são enganados.

Para mostrar aparentemente ao povo que o que fazia era correto, além
dessas duzentas pessoas ele leva consigo um dos conselheiros de confiança
do rei Davi, Aitofel de Gilo, uma cidade que se localizava a oito quilômetros
de Hebrom. É bom lembrar que Aitofel era avô de Bate-Seba (2Sm 11.3;
23.34). Esse detalhe é importante para dizer que sua aliança com Absalão



tinha motivo; ele queria vingar tudo o que Davi havia causado à sua família,
incluindo o assassinato de Urias. Nessas circunstâncias todas, Absalão
declarou-se rei.

A Lealdade dos Servos de Davi

Ainda que Absalão tenha tocado o lado emocional do povo com seu
aparente interesse pelo bem de todos, está claro, nos versículos 15-37 de 2
Samuel, que Davi tinha homens fiéis e leais a ele. O coração de todo o povo
segue Absalão, prova de que muitos aderiram à causa dele. Interessante que
Davi era um líder que não pensava apenas em si. Ele foge da cidade porque
teme que ela seja cercada e destruída, e porque também queria salvar sua
tropa de soldados.

Davi era um guerreiro, um homem sempre preparado para a batalha, mas
estudiosos afirmam que, devido ao seu pecado, a tudo o que Natã havia lhe
dito, o quanto a espada estaria sobre ele, provocou nele desânimo, por isso
foge. Antes de sair, deixa dez concubinas que ficariam para cuidar do palácio.
Crê-se que o lugar para onde o rei foi com seus membros era denominado de
Bete-Meraque, que quer dizer “a última casa”.

Mais uma vez faz-se destaque aos homens leais de Davi, aqueles que
estiveram com ele ainda quando era fugitivo de Saul em Gate. Eles são
identificados na narrativa como quereteus, peleteus, geteus; eram grandes
amigos de Davi e soldados leais provenientes da Filístia. Esses soldados são
descritos como os heróis ou valentes de Davi (2 Sm 16.6; 20.7; 23.8). Como
é bom o pastor ou líder ter ao seu lado soldados leais, os quais permanecem
sinceros e fiéis em todos os momentos, quer na bonança, no sucesso, quer na
hora do sofrimento, na luta.

Um destaque especial se faz para Itai. Supõe-se que ele era o chefe do
grupo dos 600 soldados valentes. Davi diz que ele tinha liberdade de voltar
para o palácio e que ele e seus homens estariam livres de qualquer obrigação,
porém não quiseram. Antes, Itai se compromete a ser leal a Davi na vida e na



morte. Itai poderia ser um prosélito da fé hebraica, um homem de posição,
mas em destaque, de verdadeira fidelidade e lealdade.

III. A MORTE DE ABSALÃO

Coração de Pai

Apesar de muitos falarem da falha de Davi como um líder no lar, não
podemos esquecer que ele tinha um coração de pai. Isso se prova por duas
ações: a primeira, quando perdoa Absalão e aceita sua volta, com intermédio
de Joabe; é claro, o fato de Davi passar mais de dois anos sem admitir que
Absalão entrasse em sua presença era uma forma de punição, mas logo se
nota que a reconciliação de fato acontece (2 Sm 14.21-33). Outro exemplo
bem claro de Davi como pai é quando ele ora, chora e jejua pelo filho que
teve com Bate-Seba, quando a criança estava doente.

Lendo 2 Samuel 18.5, no momento em que é formada a comitiva dos
soldados para perseguir Absalão e seu grupo, entra em cena novamente Davi
com seu coração de pai e pede aos comandantes Joabe, Itai e Abisai que
tratem brandamente, por amor a ele, seu filho Absalão. É possível que esse
pedido de Davi tenha surgido porque, para ele, Absalão era apenas um
menino. O ato de sua rebelião seria tão somente uma balbúrdia, uma
traquinagem de jovem, que logo poderia ser perdoado, mas, para os soldados
do rei, a situação era grave.

Na verdade, o que expressa o sentimento de Davi como pai é que, diante da
notícia que o cuxita trouxe da morte de Absalão, suas palavras levaram Davi
a lamentar, mergulhar em um mar de tristeza, a chorar copiosamente,
dizendo: “Meu filho Absalão [...] Quem me dera que eu morrera por ti,
Absalão, meu filho, meu filho!” (2 Sm 18.33). Há opiniões de biblistas no
sentido de que esse lamento do rei se devia a um sentimento de fracasso seu,
por não ter sido um pai ideal para Absalão (2 Sm 18.19-33).

O certo é entender que, nas Sagradas Escrituras, o pai, como figura nuclear,
é também descrito como alguém que tem amor pelos filhos; dois episódios



falam sobre isso. O primeiro é Abraão; o próprio Deus é quem diz, “Toma
agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas” (Gn 22.2). E o
clássico, que é usado nas pregações evangelísticas, está em Lucas, na
parábola do filho pródigo, em que o pai espera sempre a volta do filho para
casa e com os braços abertos (Lc 15.20). Esses e outros textos evidenciam
que pai de verdade tem amor e carinho para com seus filhos, desejando
sempre o seu bem.

O Preço da Rebelião de Absalão

O relato da morte de Absalão como preço por sua rebeldia acontece em 2
Samuel 18.1-33. É triste para um pai ter que formar uma organização militar
para lutar contra o próprio filho. Creio que essa deve ter sido uma das mais
duras batalhas travadas por Davi. O texto começa dizendo que ele organizou
a tropa, dividindo os homens que tinha em três companhias, estando cada um
dos comandantes à frente. Uma tropa ficava no campo de batalha, a outra
tinha a missão de proteger o rei. Davi queria estar à frente, ou seja, na
companhia de Joabe e Abisai, mas eles acharam que não era bom, pois o rei
valia mais do que uma brigada de mil homens, podendo, caso uma parte fosse
derrotada, levantar outro grupo para entrar na peleja.

Davi vê quando o exército sai para a batalha e então faz sua solicitação:
que tratem Absalão com brandura. A batalha prossegue, e logo se tem uma
matança de aproximadamente 20 mil homens, isso de ambos os lados, mas
alguns perderam a vida por causa dos desfiladeiros das montanhas, onde
havia muitos bosques.

Absalão ficou frente a frente com os guerreiros de seu pai e procurou fugir
montado em sua mula, que era sinal de realeza. Correndo o animal por entre
os galhos, prendeu-se a cabeça e o cabelo do rebelde Absalão nos galhos e ele
ficou pendurado. Um soldado conta a Joabe a situação do jovem, que de
imediato vai até lá e o fere com três dardos no coração; depois os escudeiros
usam contra ele a espada. Joabe não atentou para o pedido do rei, isso porque



ele era um homem de temperamento forte e que buscava criar suas próprias
leis.

O posicionamento rebelde de Absalão contra o pai era totalmente errado.
Ele não estava cumprindo o que a lei ensinava, que os filhos deveriam
obedecer aos pais e honrá-los. Assim, sua sina há de ser terrível por haver
buscado trilhar o caminho da desobediência, o que, segundo a lei, merecia a
morte, pois perdera o direito de viver (Dt 21.18,21,23; Gl 3.13). Os filhos
jamais devem seguir o exemplo de Absalão, pois a maldição pode vir para
sua vida; o certo é sempre andar em obediência aos pais em tudo, pois a
bênção do Senhor os acompanhará.

60 MEYER F. B. Comentário Bíblico. Belo Horizonte: Betânia, 2002, p. 170.



CAPÍTULO 13

A VELHICE DE DAVI
(2 Sm 23.1-7)

I. UMA VISÃO GERAL SOBRE A VELHICE

Concepções Antigas e Atuais

Há que se dizer, sem rodeio, que o envelhecimento é um processo natural
no seu aspecto biológico, na vida de todo ser humano, mas é imperioso
destacar que nesse sentido acompanha também o peso cultural e social.
Assim, é preciso atentar para o envelhecimento biológico e como cada
sociedade trata a questão, se com amor ou com desprezo.

Toda sociedade tem uma forma, no seu aspecto social, dependendo da
valorização humana, uma forma de olhar e tratar a pessoa da terceira idade,
isso vai depender de como os mais velhos são inseridos no convívio social,
como é que as leis daquele país atentam para tal questão e qual é
definitivamente o papel que lhe é atribuído.

Que a velhice é um processo biológico natural não se tem dúvidas, pois
toda pessoa está sujeita ao nascimento, crescimento e morte, mas esse
processo se vive em um contexto social. Por isso, pode-se falar em
construção histórica da velhice.

Historicamente, sabe-se que na China e no Japão, os velhos, além de serem
símbolos de sabedoria, são tratados com muito respeito, carinho e atenção,
pois se valorizam os anos acumulados, o que é considerado símbolo de
sabedoria, experiência, vivência. Os filhos jovens se orgulham dos idosos ou
mais velhos por entenderem que eles são a causa de sua existência, como



também de sua sobrevivência, pois fizeram de tudo para lhes dar uma vida
digna. Os japoneses, por exemplo, não tomam qualquer decisão sem antes
consultar uma pessoa de idade avançada, o que prova que eles valorizam a
experiência dos mais velhos.

Apelando para tempos mais remotos, citamos o filósofo Confúcio (551-479
a.C.), que dizia que era dever da família respeitar, valorizar e consultar os
mais velhos. Como sinal de respeito e consideração, os japoneses
comemoram o Dia do Idoso (Keiro no hi). Nesse dia, homenagens são feitas e
se pede mais longevidade para eles, inclusive que se agradem pelos trabalhos
que prestam à sociedade. Enquanto no Brasil é deselegante perguntar a idade
de uma mulher, na China e no Japão, a mulher idosa responde com muito
orgulho ao dizer a idade que tem.

Alan Pallister61 escreve tratando como as sociedades têm mudado em
relação ao tratamento para com os mais velhos; por exemplo, em Portugal as
mudanças têm sido rápidas, alterando radicalmente a forma do tratamento
que se dá aos idosos. Muitos filhos, por causa da vida pós-moderna, optam
por colocar os pais em uma casa de terceira idade, alegando que as muitas
atividades não permitem que estejam ao seu lado. O que se percebe com isso
é certo desprezo e ingratidão, pois o filho deve entender o quanto o pai e a
mãe fizeram para que ele pudesse crescer e se desenvolver na vida. Desse
modo, qualquer esforço de sua parte valeria a pena para compensar tudo que
eles fizeram.

Filhos, netos, sobrinhos, todos devem se empenhar para tratar com amor os
mais idosos, e isso não pode ser alterado simplesmente por causa de uma
imposição de contexto, atual, pois gratidão cabe em qualquer lugar. Por mais
que se alegue que uma casa de terceira idade com acompanhamento de
assistente social, médico, etc. seja bom, não negamos, mas tudo isso ainda
não substitui o amor e o carinho que um filho, um neto pode dedicar aos pais
ou avós na velhice.

Mais que um espaço físico, os velhos querem ser amados, cuidados,



respeitados, e receber um mínimo de gratidão por tudo o que fizeram. Por não
ter a presença de um filho, de sua amizade, de carinho, muitos idosos sofrem
depressão, tristeza profunda, pois sentem-se desprezados por aqueles que
colocaram no mundo.

Nos dias atuais, nota-se que a Inglaterra e os Estados Unidos entenderam
que os mais velhos precisam do seu espaço no seio familiar; por isso, têm
dado apoio social para que tenham em suas casas suporte, incluindo
atendimento médico e refeições em domicílio. Em Portugal existem os
“Centros de Dia”, onde os mais velhos podem conviver com outros sem
qualquer obrigação, mas por prazer e vontade própria.

É importante ressaltar que, ainda que na atualidade alguns tratem as
pessoas da terceira idade com menosprezo, muitas mudanças estão
acontecendo e para melhor, para que as crianças e a juventude valorizem os
mais velhos. É desde cedo envolverem-se com eles para que possam valorizá-
los como pessoas, como gente, desmistificando os falsos conceitos sobre a
velhice de que são pessoas desinteressantes e difíceis de conviver.

Concepção Bíblica

No aspecto bíblico, a velhice é descrita como um processo natural, mas
crê-se quem em certo momento alguns idosos foram desprezados. Pode-se
crer nisso pelo pedido que o salmista faz a Deus, que não o abandone na
velhice (Sl 71.18). Todavia, o peso escriturístico é certo em tratar os mais
velhos como pessoas de grande sabedoria (Jó 12.12).

A velhice, segundo Eclesiastes 12.1-6, traz consigo diversos problemas,
pois à pessoa falta a força, fica por vezes ociosa; audição, visão, paladar, tudo
diminui; e vem o grande temor da morte. Mas há que se dizer que é possível a
qualquer pessoa ter uma boa velhice, segundo a Bíblia, procurando viver
sempre no temor e na dependência divina.

Há, da parte de Deus, à luz dos textos bíblicos, lugar tanto para os jovens
como para os velhos em sua obra. O profeta Joel deixou isso bem claro, pois,



enquanto os jovens são valorizados por sua força, inteligência, capacidade,
disposição, energia, os mais velhos são honrados e valorizados por sua
experiência e sabedoria conquistada ao longo do tempo (Lv 19.32; Pv 16.31;
20.19).

Para que a velhice não se torne um peso, os mais velhos devem seguir as
recomendações paulinas e, se assim o fizerem, terão uma velhice feliz (Tt
2.2,3). Na verdade, afirma-se que quase em nenhum lugar um texto como
esse, tratando acerca da velhice, havia sido escrito com tanto brilhantismo.
No tocante aos cuidados com os pais em sua velhice, é dever dos filhos
cuidar deles com amor e carinho, não transferindo essa responsabilidade a
outros, lembrando que há promessa de Deus para os que assim procedem (Ef
6.3). No mais, os que não valorizam os seus familiares, conforme escreve
Paulo, é pior do que os incrédulos e negou a fé (1 Tm 5.8).

A Bíblia não nega os problemas que a velhice traz. Dentre eles podemos
destacar os seguintes:

• No aspecto físico. O corpo vai sofrendo diversas mudanças, passando a
padecer fraquezas.

• Aparência física. Rugas, cabelos branqueados, perda de dentes,
diminuição do tamanho, rugas, flacidez da pele, isso pode acontecer antes
dos 65 anos.

• Sensação. Vai perdendo a capacidade de ouvir bem, diminui o olfato e
também a capacidade de visão.

• Movimentação. Não tem mais a mesma agilidade como antes e passa a ter
um andar mais lento.

• Capacidade sexual. Os mais velhos não perdem o prazer de estar com
alguém que amam e necessitam de contato físico; é claro, na relação
sexual, há mais dificuldade para a satisfação plena.

• Aumento de doenças. Com a idade, pode acontecer de os mais velhos
ficarem vulneráveis a doenças, tais como: artrite, hipertensão, doenças



cardíacas, diabetes, catarata.

• Autoestima. Por vezes os mais velhos se sentem sem ânimo, coragem, não
somente por causa da idade, mas pelo desprezo que vem dos mais novos,
usando conceitos e preconceitos de que eles são idosos demais para
atuarem em algo ou tomarem certa decisão.

• Questões existenciais. Os mais velhos temem a velhice não somente por
medo da morte, mas por se preocuparem com a saúde, com a questão
financeira, em não ficar dependendo dos outros.

II. PROBLEMAS NA VELHICE DE DAVI

A Velhice de Davi

Mesmo na velhice, Davi ainda terá alguns problemas. Apesar de sua vida
ter sempre sido marcada por grandes batalhas, ele agora terá um problema
consigo mesmo. O texto de 1 Reis 1.1 descreve um problema que acometia o
rei Davi em sua velhice: ele não se aquecia, ainda que se colocasse sobre ele
qualquer veste.

É importante entender ao ler esse texto que, como já dissemos, o homem é
uma criatura, que seus dias vão chegar, e é isso que se percebe em Davi, que
a velhice não faz exceção, ela alcança quem quer que seja, inclusive um rei.

Davi, com aproximadamente 70 anos de idade, veio a falecer (2 Sm 5.4).
Sua força física havia definhado, ele não estava bem de saúde. Crê-se que
tudo isso foi devido aos sofrimentos que teve que enfrentar nos últimos dias
de sua vida, como a rebelião de Absalão, inclusive sua morte agora chega sob
o impacto disso.

Dorothy Johns,62 falando das lutas que travamos na vida, esclarece que a
cada momento que vivemos, os impactos vão sendo sentidos aos poucos e
que grande peso disso se revelará na velhice. Observe: quando um cônjuge
falece, o impacto é de 100; em um divórcio, 73; falecimento de um membro
da família, 63; ofensa pessoal e enfermidade, 53; casamento, 50; perda do



emprego, 47; mudança de responsabilidade no serviço, 29; saída de um filho
de casa, 29; realização pessoal, 28; mudança de casa, 20; mudança de
atividade na igreja, 19; férias, 12; Natal, 12. O salmista disse que os demais
dias de nossa vida podem ser canseira e enfado (Sl 90.10), mas o essencial é
viver cada momento glorificando a Deus, em tudo dando graças (1 Ts 5.17).

Havia certa dificuldade para que o corpo do rei Davi estivesse em uma
temperatura adequada. Baseado nos costumes da época, buscou-se uma
virgem para que colocassem ao lado do rei, a fim de que pudesse, através
dela, transmitir calor do seu corpo físico ao rei que estava enfermo. O nome
da jovem era Abisaque, de Suném, localizada no noroeste de Jebel ad-dahy.
Crê-se que ela ficava bem perto de Nazaré, talvez 11 quilômetros.

Enfrentando mais um Filho Rebelde

Não bastasse tudo o que Davi tinha enfrentado durante a peregrinação de
sua vida, ainda na velhice terá que lutar contra outro filho rebelde, Adonias.
Sem sombra de dúvidas, Adonias tinha consciência da profecia de que
Salomão seria o próximo rei, inclusive os súditos do rei, mas o jovem não
atentou para isso; antes, montou seu próprio esquema para reinar,
contrariando dessa forma a vontade de Deus e de seu pai, Davi.

O texto diz que Adonias era filho de Hagagite, que era uma das esposas de
Davi (2 Sm 3.4). Sendo agora um dos filhos mais velhos e tendo direito à
primogenitura, entendeu que deveria reinar, o que era de direito, mas Deus
mudou tudo, ignorando o sistema da época, e vai escolher outro para assumir
a nação de Israel no lugar de Davi.

O que domina o coração de Adonias é a sede de poder. Ele exalta a si
mesmo e segue o modelo de seu irmão, Absalão. Em seu projeto para reinar,
deseja se apresentar como um ser real, tendo seus carros e homens que
corressem adiante dele. Observe que o texto diz duas coisas sobre esse rapaz:
ele não fora bem disciplinado e era belo; assim entendeu ele que, mediante
seus planos, o pai não iria se incomodar ou refutá-lo, pois nunca o havia



contrariado.
Esperto, Adonias tinha conhecimento daqueles que não estavam mais

satisfeitos com seu pai, no caso de Joabe, que era comandante do exército (2
Sm 2.13). Alguns supõem que já há algum tempo havia lampejos de certo
sentimento de conflito entre Joabe e Davi, o que apontava para a decisão que
ele vai ter de voltar-se para Adonias (2 Sm 3.23-39; 19.1-18; 24.3,4). Outro
nome que vai apoiar Adonias é Abiatar, que por muitos anos tinha apoiado
Davi e se manteve sempre fiel a ele (2 Sm 22.20), mas não se sabe ao certo a
causa de sua rebelião.

Adonias sabia também quem eram aqueles que não abririam mão da
fidelidade a Davi: Zadoque, que era sumo sacerdote, maior que Abiatar (1 Cr
24.1-6), e Benai, que era capitão da guarda (2 Sm 23.20-23). Outro que se
manteve fiel foi Natã, sempre exercendo sua voz profética, e, apesar de saber
dos fracassos de Davi, tinha-o em grande estima e honra (2 Sm 12.1-15).
Ainda se fala em Simei e Reí, seus soldados valentes (2 Sm 20.7). O não
apoio desses a Adonias já era um mau presságio para ele.

O fim de Adonias será a morte, visto que, quando ele pede para que Bate-
Seba interceda junto ao rei a fim de que pudesse tomar Abisague como
esposa, Salomão entendeu o que estava por trás daquele pedido: o trono.
Nesse caso, ele sempre iria ser uma ameaça ao rei, por isso é sentenciado à
morte. Esse é o destino de todos quantos têm sede de poder, que, a qualquer
custo, sem disciplina, honra, respeito, contrariando a todos e a tudo, busca
alcançar destaque.

Constituindo Salomão como Rei

Os versículos 32-34 do capítulo 1 de 1 Reis falam da unção pública de
Salomão para reinar. É claro, para que isso acontecesse, era necessário agir e
foi isso o que fizeram Zadoque, Natã e Benaia, sob as orientações do rei
Davi, que, diante da rebelião de Adonias, procurou logo assegurar o trono ao
seu filho Salomão. Isso foi feito diante de uma ação pública. Salomão foi



escoltado até Giom pelos valentes de Davi. Giom era chamado por Fonte da
Virgem, que ficava fora dos muros da cidade, em um certo declive rumo ao
Vale de Cedrom.

Notamos que, além do anúncio público por parte do rei, o comandante
Benaia aprovou a coroação do novo rei dizendo amém (1 Sm 1.36),
entendendo claramente que tudo estava segundo o querer divino. Da parte do
sacerdote Zadoque vem a unção com o óleo do Tabernáculo (1 Rs 2.29),
assim, diante de todos os servos do rei e perante a multidão, Salomão foi
declarado rei em lugar de seu pai, Davi. A realização dessa cerimônia
ratificava a aprovação divina e que o novo rei iria desfrutar da graça de Deus
para reinar; fora isso se desenrolaram outros elementos da festa: toque da
trombeta, a música de gaitas e os gritos de aclamação, o que fez com que a
terra retumbasse. Depois de tudo isso, Salomão é introduzido na cidade e
passa a ocupar o torno real.

Nesses versículos fica claro que na vida de um grande líder pode acontecer
que no final alguns dos seus liderados se desertem dele; que com a velhice
sempre vêm alguns fracassos na administração, o que pode gerar certa
insatisfação, mas que sempre homens chamados por Deus, até perto da morte,
reagem para colocar as coisas em ordem.

As Palavras de Davi a Salomão e sua Morte

As últimas palavras de Davi estão em 1 Reis 2.1-9. Nelas se observa que
ele tem consciência plena do fim de todo ser humano: a morte. O escritor aos
Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez (Hb 9.27) e,
quando essa morte se aproxima desse ser vivente, ou seja, quando ele passa a
ter consciência de que seus dias estão chegando ao fim, pode evidenciar
pensamentos nobres ou então ser dominado por preocupações,
arrependimento sincero de tudo o que fez.

Para o cristão, a morte não é o fim e, se ele for consciente de que está
preparado, que viveu conforme a Palavra do Senhor, entenderá, como



escreveu o salmista em Salmos 116.15, que, à vista do Senhor, é preciosa a
morte dos seus santos. Em Apocalipse, está escrito que são bem-aventurados
os que morrem no Senhor (Ap 14.13).

Estudiosos afirmam que o final da vida de Davi foi marcado por muitas
preocupações, frente à morte premente. A princípio, ele se preocupou com a
política, ou seja, a estabilidade do reino, e acrescendo a isso, manifestou
preocupação com a questão espiritual e moral de seu reino, por isso passa a
dar, no fim de sua vida, conselhos brilhantes, edificantes, ao filho Salomão.

Davi pede ao novo rei que procure viver em santidade plena, pois,
procedendo dessa forma, seria um bom exemplo espiritual e moral para o
povo, conduzindo-o a um viver santo. Observe que Davi diz ao seu filho que
esse viver em santidade só acontece por meio da obediência irrestrita à
Palavra de Deus, ou seja, a tudo aquilo que Moisés havia escrito. Tendo
ciência da revelação que recebera de Moisés, Salomão e toda a nação de
Israel tinham que andar conforme a Palavra, pois elas tratavam da maneira
correta de alguém trilhar os caminhos do Senhor (1 Rs 2.3; Dt 29.9; Js 1.7).
No mais, vejamos as instruções que o rei deu para que Salomão tivesse
sucesso em tudo:

• Andar nos estatutos. Estatuto no hebraico é mishpat; fala de justiça,
ordenação, ato de decidir um caso (Êx 24.3-4; Dt 4.14; 6.1). Alguns
estudiosos dizem que se tratava de algo pré-escrito e que posteriormente
se tornou uma prática costumeira (Êx 30.21; Lv 10.13,14), mas no geral
falam realmente das instruções de Moisés ao povo.

• Mandamentos. É claro, primeiramente a referência é direta aos Dez
Mandamentos; no aspecto geral, pode englobar as instruções da Lei de
Moisés.

• Juízos. Tratava-se de julgamentos, decretos, e, nesse sentido, a corte
decidia sobre alguns casos (Êx 21.1; 23.5).

• Testemunhos. Especificamente pode ser aplicado aos Dez Mandamentos



(Êx 31.18), porém, de modo geral, alude ao comportamento de um
israelita sincero, que poderia servir como testemunho a Deus (Sl 19.7;
119.98).

Se Salomão se conduzisse segundo esses conselhos que o rei Davi estava
lhe dando, procurando ser obediente às revelações divinas para ter um viver
santo, uma vida moral e equilibrada, tanto ele como o povo poderiam viver
na mais bela e perfeita harmonia. No mais, as ricas bênçãos do Senhor
estariam sobre todos eles, pois, horando a Deus, seriam honrados por Ele
(1Sm 2.30). Para Salomão estava claro que, se assim procedesse, nunca
faltaria sucessor ao trono de Israel (2Sm 7.12-16.). O verdadeiro cristão deve
procurar proceder também conforme as Escrituras Sagradas, pois tão somente
assim poderá viver uma vida repleta das bênçãos do Senhor (Ef 1.3).

III. AS PALAVRAS FINAIS DE DAVI EM SUA VELHICE

O Reconhecimento da Ação do Deus de Jacó

A vida do ser humano, em cada momento propiciado por Deus, é marcada
por altos e baixos, dias ruins e dias bons. Jacó falou a Faraó que os dias de
sua vida foram poucos em relação ao tempo de vida de seus pais, e que foram
também maus (Gn 47.9). Contudo, o importante não é viver muito ou pouco,
mas, sim, viver cada momento da vida com Deus, pois, mais tarde, na
velhice, não haverá qualquer descontentamento (Ec 12.1). O salmista
esclarece que até à velhice sempre haverá lutas, canseiras, mas o certo é ter
na mente que tudo vai passar e que brevemente estaremos para sempre com o
Senhor, quando nosso corpo mortal se revestir da imortalidade (1 Co 15.53).

Lembrando-se de que Deus é fundamental, que Ele é o Criador, a vida será
bem vivida, jamais pautada na infelicidade, na insegurança, posto que não há
qualquer resquício de ceticismo. Nesse sentido, podemos recorrer às palavras
do Novo Comentário da Bíblia (1997, p. 666), que diz:

Lembra-te do teu criador. É notório como Eclesiastes mostra sua mão



aqui. A visão da idade e da morte produz nele não memento morti
(lembra-te que deves morrer), mas memento creatoris (lembra-te do teu
Criador). Por esse conceito ele se distingue claramente de todos os
céticos, cínicos e epicureus, com quem ele frequentemente tem sido
confundido.

Como criatura do tempo chegará o fim do homem. Sua fragilidade se vê
quando esse momento chega. Reconhecer esse estado de criatura é o que faz
com que sempre nos voltemos para o Dono da Vida, Deus (Jo 5.26).
Juventude ou velhice, sem Deus não tem qualquer valor.

Davi chega ao fim de sua vida e, apesar de ter sido marcada por altos e
baixos, na sua velhice é dito algo importante sobre ele. Observe que o texto o
descreve com alguns títulos importantes: o homem que foi levantado em
altura, o ungido do Deus de Jacó, o suave em Salmos de Israel. Interessante é
que, ao usar a expressão “o Deus de Jacó”, ele queria simplesmente dizer que
era um material humano quase imprestável, que precisava do agir divino em
sua vida. Assim, deixava claro que era um homem normal, pecador, e que só
estava ali por causa da misericórdia do Deus, que transforma material
pervertido em coisas boas.

No tocante à expressão “últimas palavras”, trata-se na verdade de palavras
inspiradas. Entenda que a expressão diz no hebraico se tratar de um
pronunciamento profético, um oráculo; na verdade, essas suas últimas
palavras foram inspiradas.

Davi escreveu alguns salmos, aproximadamente 73, que fazem parte da
Palavra de Deus. Então ele foi inspirado pelo poder do Espírito Santo
ricamente e, por essa razão, afirmou que a Palavra de Deus esteve em sua
boca (2 Pe 1.21). Davi diz que Deus lhe revelou o seu ideal em se tratando da
monarquia. Haveria de surgir um justo que dominasse sobre os homens, que
reinasse com justiça e no temor de Deus (Dt 32.4,31).

Esse rei viria e seria como uma luz do sol em uma manhã de nuvens, como
erva nutritiva da terra. Davi entendeu claramente que sua vida, por causa de



seus pecados, se desarmonizara; que ele havia falhado em relação ao ideal
divino e que, mesmo assim, colocou sua vida, seus lábios, para louvar ao
Deus Criador. Foi maravilhoso para esse homem, na velhice, ainda poder ser
um instrumento através do qual Deus falasse.

Davi fez uma análise de sua peregrinação nesta vida, que poderia ter sido
mais útil para Deus, mas pecou. Entendeu que, se tivesse andado
completamente no ideal que Deus propusera, muitas outras bênçãos
alcançaria. Mesmo assim ele se sente grato por tudo e, ademais, porque o
Senhor firmou uma aliança com a sua casa, denominada de as firmes
beneficências de Davi (Is 55.3; At 13.34).

Na velhice Davi revela seu prazer e contentamento em Deus, por isso diz
que toda salvação e prazer estava nEle. Entendemos então que Davi, no fim
da vida, sentiu-se alguém que foi grandemente favorecido, engrandecido pelo
favor divino. O que bastaria seria abrir a boca e pronunciar palavras
inspiradas. Quem vive sempre em comunhão com Deus, apesar das falhas e
erros que comete nesta vida, mas se nunca se afastar dEele, na velhice poderá
dizer como Paulo: “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”
(2 Tm 4.7).

O Davi Inspirado

A forma poética mencionada por Davi nos versículos 1-3 de 2 Samuel 23,
na verdade, se tratava de oráculos, como já pontuamos. Isso quer dizer que
ele estava plenamente inspirado por Deus para fazer esse pronunciamento.
Para certos estudiosos, alguns salmos poderiam ter vindo desse poema e que
este aqui se tratava especificamente de um tipo de apêndice. Mas outros
escritores afirmam que essas últimas palavras de Davi não têm paralelo com
os salmos que ele escreveu.

O importante, ao lermos esses versículos, é que Davi, inspirado, tem
consciência de que era um simples rapaz, um pastor do campo, e que sua
família vivia no anonimato, mas que, pelo poder e graça divinos na sua vida,



foi exaltado para ser o rei de Israel em momento de grande crise. Note que a
ideia de exaltar, levantar, abater, conforme se lê nos dois livros de Samuel, só
se realiza pelo poder de Deus (1 Sm 2.7). Davi tem consciência de que era o
que era por causa do poder operante do Senhor na sua vida.

O Davi inspirado escreveu salmos, poesias, os quais eram enternecedores,
suaves aos ouvidos e consolavam a alma de quem estava em momento de
aflições. Importante ressaltar que esses escritos não eram meramente letras,
mas neles havia elementos proféticos, como as profecias messiânicas e a
vinda do grande ungido de Israel, Jesus Cristo.

Esse pequeno poema foi inspirado pelo Espírito de Deus. O que ele
recebeu do Senhor escreveu, como aconteceu com Paulo (1 Co 15.3). Desse
modo, podemos dizer que o que ele escreveu era inspirado, e o seu propósito
era que as pessoas pudessem ter acesso a esse escrito e serem abençoadas ao
lerem-no (2 Tm 3.16). Por fim, Davi, apresentando-se como uma pessoa
inspirada, anunciava ter sido nesta vida um instrumento a serviço do Grande
Deus.

61 PALLISTER, Alan. Ética Cristã Hoje: Vivendo um Cristianismo Coerente em uma Sociedade em
Mudança Rápida. São Paulo: Shedd Publicações, 2005, p. 122.
62 JOHNS, Dorothy. Ética Cristã. ICI, Global University, 2007, p. 193.
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