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Igreja de Deus
Escola Dominical
A DESOBEDIÊNCIA DE SAUL
1 Samuel 12:1 — 15:35
homens atravessaram o rio Jordão na terra de Gade.
Saul e as demais pessoas estavam em Gilgal,
esperando por Samuel chegar e fazer um sacrifício.
Saul esperou por sete dias durante o tempo em que
Samuel havia dito que voltaria. O povo estava
atormentado—os filisteus estavam vindo—e muitos
começaram a fugir Saul.
Quando o rei Saul viu que o povo estava fugindo
e o profeta Samuel estava por vir, ele fez algo que
nunca deveria ter feito. Ora, naquela altura quem
podia oferecer o sacrifício era somente os sacerdotes e
(Samuel era um Sacerdote) mas o rei Saul ofereceu o
sacrifício queimado. E logo depois de ele ter terminado
de fazer o sacrifício, Samuel apareceu!
Perguntou Samuel, "O que é que fizeste Saul?" O
rei Saul disse a Samuel que quando as pessoas se
espalhavam e viam que o Samuel estava a demorar, ele
pensou em fazer aquilo, "eu não fiz suplicações
[oração] ao Senhor." Assim, disse a Samuel, "portanto
me esforcei em oferecer o sacrifício queimado."
Samuel disse ao rei Saul, que ele "comportou-se
loucamente" em desobediência ao mandamento de
Deus. E por causa daquela desobediência, Deus iria
achar "um homem do seu proprio coração [homem o
qual guardaria os seus mandamentos]" para um dia ser
o rei. Deus não destituiu Saul de imediato. Samuel foi
avisando Saul do que iria
acontecer no futuro. Então
Samuel partiu.
O rei Saul contou aos seus
homens e descobriu que lhe
sobravam seiscentos homens com
ele. Agora, como é que eles
lutariam contra os filisteus que
eram numerosos? Através de um
feito bravo do Jónatas e a seu
escudeiro, com ajuda de Deus
(através dum terramoto), os
filisteus começaram a cair um
sobre outro, e lutavam entre eles.
Quando Saul e o seu exército
perseguiam os filisteus, os
Israelitas que haviam fugido para

Ora, Samuel tinha sido um profeta fiel e honesto
para Israel, porém quando já estava velho, o povo já
queria um rei para Governa-los. Por sua vez Deus
entregou-lhes o que pediram, é dai que um homem
chamado Saul se tornou rei de Israel, e Saul foi o
primeiro Rei de Israel. Mas isto era contra o plano de
Deus.
O Senhor Deus os castigará por causa da vossa
perversidade, maldade ou malícias por terem pedido
um rei; disse o profeta Samuel ao povo de Israel. Era
o tempo de colheita, que raramente a chuva caia. A
pedido de Samuel, Deus enviou trovões acompanhadas
com as chuvas fortes naquele mesmo dia. As pessoas
estavam muito assustadas! Disseram eles a Samuel,
"Ore por seus servos ao Senhor Deus para que não
morramos."
Samuel disse ao povo que como bem serviram o
Senhor com todo seu coração, Deus terá misericórdia
deles. Encorajou Samuel ao povo dizendo, continuarei
orando por vós e ensinando-os o que "é bom para
seguir." Mas se Israel continuasse vivendo
perversamente Deus consumiria ambos eles, isto é, o
povo e o seu rei.
No segundo ano do reinado do rei Saul, ele ajuntou
três mil homens para se tornarem soldados. Cerca de
dois mil homens ficaram com Saul e um mil foram com
Jónatas o filho de Saul.
Por sua vez Jónatas tomou os
mil soldados em direcção ao
acampamento militar dos Filisteus,
atacando-lhes assim. Logo que os
filisteus se aperceberam eles se
prontificaram para ir ao combate.
Eles ajuntaram muitos carros da
guerra, homens de cavalos e
soldados que ainda andavam a pé, e
eles eram muitos, que até pareciam
areia do mar.
Quando o exército Israelita viu
aquele exército numeroso filisteu,
correram eles aos seus esconderijos,
para as cavernas, rochas, matas,
covas e a altos lugares. Alguns
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se esconderem no monte Efraim retornaram ao lugar da
batalha para se apoiarem na luta contra o seu inimigo.
Portanto naquele dia Israel foi salvo.
Posteriormente, Samuel veio ao rei Saul para lhe
contar que Deus queria que ele lutasse com
amalequitas, porque eles estavam a espera de
Israelitas, quando logo saíram do Egipto. (De antemão
Deus disse que algum dia, ele iria riscar a memoria de
amalequitas; veja Êxodos 17:8-14.)
Deus queria o rei Saul destruir completamente todo
povo junto os seus animais—e que nada devia sobrar.
Saul colocou-se disposto a luta contra amalequitas e
ele derrotou-os—mas invés de matar todo o povo e
todos animais, como Deus queria que ele fizesse, ele
permitiu o rei viver e escapou os melhores animais!
Era aquilo que Deus havia lhe dito? Não! Mais uma
vez Saul desobedeceu a palavra de Deus!
Depois da batalha, Deus falou a Samuel que Ele
estava arrependido por ter feito Saul um rei. Saul não
obedeceria algum mandamento dele! "Isso entristeceu
Samuel e ele chorou ao Senhor durante toda a noite."
Na manha seguinte cedinho Samuel ao encontro de
Saul. Ele havia sido dito que Saul tinha levantado um
monumento para si mesmo no camelo (esta era
evidencia do orgulho que estava no coração de Saul).
Saul foi a Gilgal, e Samuel foi para lá encontrá-lo.
Quando Samuel surgiu a Saul, disse Saul, "Abençoado
seja tu do Senhor: Eu já cumpri o mandamento do
Senhor." Saul adicionou a mentira aos seus outros
pecados.
Samuel perguntou a Saul abertamente: "Que quer
dizer, pois, este balido de ovelhas que chega aos meus
ouvidos, e o mugido de bois que ouço?" O rei tentou
culpar o povo. E disse, "eles lhes trouxeram … para
sacrificar Senhor seu Deus; e o resto completamente
destruído."
Samuel estava muito perturbado pela atitude de
Saul. E ele disse para Saul: "Embora pequeno aos teus
próprios olhos, porventura não foste feito o cabeça das
tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel?...
Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, …
e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor?"
A resposta do rei Saul foi inacreditável! Ele agiu
como se nada de errado tivesse acontecido. E ele
enganou-se a si mesmo, e cresceu orgulhoso. E ele
disse que tinha obedecido a Deus, porém isto era o

povo que guardou o melhor das "ovelhas e bois" então
eles podiam "sacrifica-los ao Senhor." Será que Saul
realmente pensa que o Samuel estaria feliz por ouvir
que o povo queria sacrificar os animais para Deus?
Não disse o Samuel ao rei Saul que Deus queria que
ele destruísse tudo?
Samuel respondeu: "Será que o Senhor teria um
grande prazer nas ofertas e sacrifícios, como uma
obediência da voz do Senhor? Eis que o obedecer é
melhor do que o sacrificar, e o atender, do que a
gordura de carneiros." Samuel disse a Saul que a
rebelião era "como o pecado de feitiçaria." Porque
Saul havia "rejeitado a palavra do Senhor" mas uma
vez, Saul foi dito que ele iria perder o seu reinado.
Rei Saul finalmente, rei Saul disse, "eu pequei,"
mas ele continuou a culpar o seu medo do povo de
Israel, por seu pecado. Saul somente queria Samuel se
desculpar o seu pecado e voltar e adorar a Deus, diante
do povo com Ele. Fazendo isto, o povo não saberia da
rejeição de Deus contra Saul.
Mas Samuel não iria com Saul. Quando ele deu
costas para ir-se embora, Saul agarrou seguramente a
capa de Samuel para lhe fazer parar, e a capa se
rasgou. Em seguida disse Samuel, "O Senhor rasgou
de ti hoje o reino de Israel, e o deu a um teu próximo,
que é melhor do que tu." Deus não iria tolerar
desobediência contra a sua palavra!
Saul, de novo, confessou que ele havia pecado. Ele
ainda queria que Samuel voltasse com ele para adorar
o Senhor diante de autoridade de Israel. Samuel porém
voltou com o Saul, para adorar com Ele para ultima
vez, mas ele sabia que o coração de Saul ainda não
estava bom diante do Senhor.
E depois do serviço de adoração, Samuel tinha
Agague, o rei de amelequitas, e trouxe-o. Samuel
matou Agague naquele mesmo lugar! Então Samuel
deixou Saul e foi a Ramã. Ele não veio mais falar com
Saul. Porém Samuel ainda lamentava por Saul, porque
ele havia rejeitado a Deus e Deus também o tinha
rejeitado.
Versículo Para Memorizar:

"Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o atender, do que a gordura de carneiros"
—1 Samuel 15:22

LIGUE OS PONTINHOS NA PAGINA SEGUINTE
PARA VER O QUE É QUE O REI
SAUL E O SEU POVO GUARDARAM
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Quando Samuel
ouviu este animal ele
disse "Que quer
dizer, pois, mugido
de _________ que
ouço?"

Saul disse a Samuel "Eu obedeci
a voz do Senhor… e
trouxe__________ o rei de
Amaleque."

Quando Samuel
ouviu este animal,
ele disse, "Que quer
dizer, este balido de
________ que
chegam aos meus
ouvidos?
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Saul told Samuel, "I have obeyed
the voice of the LORD . . . and
have brought _____________ the
king of Amalek."
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