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Comentários iniciais: 
 

 

 

Texto Áureo: 

 

           1 SAMUEL 2:23 
23 E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios.   

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 
 

1 SAMUEL 15:17-28 

 
17 E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das 

tribos de Israel? E o SENHOR te ungiu rei sobre Israel.   

18 E enviou-te o SENHOR a este caminho e disse: Vai, e destrói totalmente a estes pecadores, 

os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles.   

19 Por que, pois, não deste ouvidos à voz do SENHOR? Antes, voaste ao despojo e fizeste o 

que era mal aos olhos do SENHOR.   

20 Então, disse Saul a Samuel: Antes, dei ouvidos à voz do SENHOR e caminhei no caminho 

pelo qual o SENHOR me enviou; e trouxe a Agague, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí 

totalmente;  

21 mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao 

SENHOR, teu Deus, em Gilgal.   

22 Porém Samuel disse: Tem, porventura, o SENHOR tanto prazer em holocaustos e 

sacrifícios como em que se obedeça à palavra do SENHOR? Eis que o obedecer é melhor do 

que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de carneiros.   

23 Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniqüidade e idolatria. 

Porquanto tu rejeitaste a palavra do SENHOR, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas 

rei.   

24 Então, disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do SENHOR e as 

tuas palavras; porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz.   

25 Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o SENHOR.   

26 Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo; porquanto rejeitaste a palavra do 

SENHOR, já te rejeitou o SENHOR, para que não sejas rei sobre Israel.   

27 E, virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou.   
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28 Então, Samuel lhe disse: O SENHOR tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado 

ao teu próximo, melhor do que tu.   

1 SAMUEL 10:1-7 

 
1 Então, tomou Samuel um vaso de azeite, e lho derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: 

Porventura, te não tem ungido o SENHOR por capitão sobre a sua herdade?   

2 Partindo-te hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de 

Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que 

já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei 

eu por meu filho?   

3 E, quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 

três homens, que vão subindo a Deus a Betel: um levando três cabritos, o outro, três bolos de 

pão, e o outro, um odre de vinho.   

4 E te perguntarão como estás e te darão dois pães, que tomarás da sua mão.   

5 Então, virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus; e há de ser que, entrando 

ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si 

saltérios, e tambores, e flautas, e harpas; e profetizarão. 

6 E o Espírito do SENHOR se apoderará de ti, e profetizarás com eles e te mudarás em outro 

homem.   

7 E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é 

contigo.   
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