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1º Livro de Samuel 
conta a história de 
Samuel, um importante 
profeta, e do reinado do 
rei Saul até a sua morte, 
incluindo a guerra dos 
filisteus contra Israel e a 
grande façanha do 
jovem pastor David ao 
derrotar o gigante 
Golias. 
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Samuel foi ao mesmo 
tempo profeta e último 

juiz de Israel. Foi 
consagrado a Deus 
desde a infância e 

educado pelo Sacerdote 
Eli. Por volta do ano 

1200 antes de Cristo. 
Samuel unifica as tribos 

de Israel para poder 
enfrentar os filisteus. 

Torna-se assim, o chefe 
político e religioso de 

Israel. 



“Samuel, Samuel !”  era Deus quem o chamava. Ele corria para Eli 
e este só atinou que era Deus, quando Samuel veio pela terceira 
vez acordá-lo perguntando se o chamara. Aí Eli lhe disse: “Filho, 

responda: Senhor, aqui estou, o que queres de mim!” 



Com muito custo, ele aceita que seja eleito um rei: Saul, a quem 
ungiu e que depois, foi substituído por Davi. 

O livro trás uma bela página de Samuel alertando o povo sobre a 
monarquia.(1ºSm 8,10-22) Mas, nada adiantou.  

O povo queria um rei. 
Então, Samuel unge Saul, como o primeiro Rei de Israel, que mais 

tarde vai ser substituído por Davi. 



A 1ª é contrária à monarquia. 
        Os hebreus não queriam um rei.  Eles entenderam que um reinado iria 
acabar com a postura democrática que dominava as tribos do Norte, que 
cultivavam terras produtivas. 
A 2º versão é  favorável à monarquia. 
        é representada pelas tribos do Sul de Israel, que viviam em terras menos 
produtivas. 



Unindo as duas versões, vemos que a autoridade é, ao mesmo tempo, um mal 
necessário – ela pode absolutizar, explorar e oprimir o povo. 
E é um dom de Deus, uma instituição que faz a ponte entre Deus e o povo – 
que deve representar, isto é, tornar presente o próprio Deus, único rei que 
salva e governa o seu povo. 

O 1º livro de Samuel, oferece, portanto, uma visão 
crítica da autoridade política. Mostra que Deus é o único 
rei sobre seu povo. 
O rei é apenas representante do Senhor. 
 O que vem a ser Representante de Deus? 
É servir a Deus por meio do serviço ao povo.  
isso significa:  
1º reunir e liderar o povo, ajudando-o a proteger-se e a 
libertar-se dos inimigos. 
2º organizar o povo e promover a vida social conforme a 
justiça e o direito . 



Atenção : 
Nós temos um governo que foi escolhido por nós, pelo voto. 
Às vezes é bom, outras vezes não é. 
 
Por isso, precisamos da Oposição, que todo governo tem. Seria o outro lado 
da moeda; a outra visão de governo, da administração. 
 
Precisamos ser críticos, também nós. Conhecer política e acompanhar os 
passos de nossa administração, dados por aqueles em que votamos. 
 

“Quem tem nojo de política é governado por  
quem não tem”   diz Frei Betto. 

 
E a luta nas bases, faz parte da política. Luta por moradia, por escola, por 
postos de saúde, por transportes, por segurança, etc... O povo precisa lutar, ir 
para as ruas para que os que governam percebam a verdadeira democracia.  
O povo deve ter voz, vez e presença na nossa política. Caso contrário vamos 
ser usados para o lucro e poder daqueles que nós mesmos elegemos. 
 
 



Conforme o 1º livro de 
Samuel, portanto, 
qualquer autoridade 
que não obedece a 
Deus e não serve ao 
povo é ilegítima e má, 
pois ocupa o lugar de 
Deus para explorar e 
oprimir o povo. 
 
Especialmente os 
pobres, as viúvas, os 
doentes, as crianças... 



1 – Gostaram de Samuel?  Sentiram a 
 importância do livro? 
 
2 – E sobre a questão do reinado e a 
 democracia? 
 
3 – Qual a função da autoridade 
 verdadeira? 
 
4 – Vamos nos sentir convidados a ler 
 este livro e tirar lições pra 
 nossa vida. 
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