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Passagem Bíblica a ser estudada: 1 Samuel 1:1-3:21
O propósito da licao: Mostrar que Deus disciplina a desobe-

diência na família.
O que seus alunos devem saber: Por causa da Sua bondade 

Deus ensina os pais a disciplinarem seus filhos.
O que seus alunos devem sentir: Gratidão pela proteção de seus 

pais que os advertem sobre a severa conseqüência do pe-
cado.

O que seus alunos devem fazer:
Aqueles que estão sob os cuidados dos pais: Obedecê-

los e ser submissos as suas disciplina.
Aqueles que são pais: Ser firme com seus filhos, assim 

obedecerão a Deus voluntariamente.
Esquema da lição (para os cadernos do professor e dos alu-

nos):
 1. O fracasso de Eli na sua família (1 Samuel 2:12-17, 22-

25).
 2. Deus rejeita a família de Eli (1 Samuel 2:27-33).
 3. A obediência de Elcana e Ana (1 Samuel 1:1-2:11, 18-21).
 4. Deus escolhe Samuel (1 Samuel 12:24).
Versículo a ser memorizado

Temei ao Senhor, e serve-o fielmente de todo o vosso cora-
ção; pois vede quão grandiosas coisas vos fez. (1 Samuel 
12:24)

A LIÇÃO
1.O FRACASSO DE ELI

NA SUA FAMÍLIA
1 Samuel 2:12-17, 22-25

Eli foi importante, na verdade, o homem mais importante 
na terra de Israel. Ele era o Sumo Sacerdote, aquele que levava 
as orações do povo a Deus e os mandamentos de Deus aos 
homens. Ele falava da importância de obedecer ao Senhor e 
levava o povo a adorar a Deus.

O Sumo sacerdote era o único que podia entrar no Lugar 
Santo dos Santos, no Tabernáculo. E isso somente uma vez por 
ano. Neste dia ele levava o sangue de um animal sacrificado, 
pelo pecado, para salpicar o sangue na Arca da Aliança. Deste 
modo Deus perdoava os pecados do Sumo Sacerdote e do povo. 
(Veja Levíticos 16.)

Eli tinha dois filhos Hofni e Finéias, que por direito, eram 
sacerdotes. Era honroso servir a Deus no Tabernáculo. Eli e seus 
filhos eram descendentes de Arão, esta família fora escolhida 
por Deus para O servirem no Tabernáculo. (Veja 1 Samuel 2:28; 
Êxodo 28:1; Levíticos 8:1-30.)

Apesar de não terem acesso ao Lugar Santo dos Santos, 
os sacerdotes tinham permissão para entrarem no Lugar Santo 
para oferecer ofertas de adoração.

NOTA AO PROFESSOR

Lição 1
DISOBEDIENCE IN THE FAMILY

Durante os 100 anos antes ao tempo do livro de 1 Samuel, 
os israelitas desobedeciam repetidamente ao Senhor Deus. No 
lugar de agradá-Lo, eles serviram aos falsos deuses cananitas. 
Deste modo eles foram conquistados e subjugados por esta 
nação pagã. Isso porque não deram ouvidos à ordem do 
Senhor, que os mandava destruir sua vizinhança, os cananitas. 
Conseqüentemente, os israelitas genuínos se arrependeram de 
seus pecados e pediram perdão a Deus.

Cada vez que os israelitas se arrependiam, Deus ouvia o 

seu clamor e perdoava-os; Levantando um novo líder forte, 
denominado juiz. Esta era está narrada no livro de Juízes.

Samuel viveu no período do Juiz Sansão e narra no começo 
do seu primeiro livro como seu povo era tratados asperamente 
pelos seus inimigos filisteus.

Essas lições históricas registram a severa conseqüência do 
pecado quando não há disciplina. E hoje Deus nos adverte 
para não nos punir severamente (1 Coríntios 10:11; Romanos 
15:4; 6:23).

NOTA AO PROFESSOR 
Mostre as ilustrações no momento apropriado, mas deixe o livro de lado quando as ações da história forem além daquilo que for 

mostrado pela figura.


