
Pequeno Grupo: Samuel 

Atualizando 

Essa seção tem como objetivo levar você a compartilhar suas experiências relacionadas 
aos ensinamentos das últimas semanas. Esse é um tempo de encorajamento, e não um 
período de envergonhar-se por não fazer a sua tarefa. Simplesmente deixe algumas 
pessoas compartilharem como têm andado os projetos delas. Para as pessoas que não 
responderam às perguntas, encoraje-as a fazê-lo porque isso seria benéfico para elas, 
mesmo que elas terminem essas respostas após a data combinada. Estimule o grupo a 
comentar sobre as dificuldades, oposições, derrotas e sucessos. 

Aquecendo 

Hoje é dia de mostrar e falar.  Peça a todos que tragam alguma coisa que represente um 
ensinamento transmitido por outra pessoa. Obviamente, nós traríamos as nossas 
Bíblias! Além da Bíblia, que objeto poderia representar uma valiosa lição aprendida? 
(Por exemplo, uma chave de fenda, utilizada para a manutenção de um veículo; um livro 
de organização; ou um cartão de agradecimento, o que mostraria gratidão por essa 
pessoa em sua vida.) 

Leitura 

1 Samuel 1:1-2:11, 1 Samuel 2:27-3:21, 1 Samuel 12 

Samuel estava predestinado desde seu nascimento a ser um aprendiz dos caminhos do 
Senhor.  Sua mãe não conseguia ter filhos e, por essa razão, ela se comprometeu com 
Deus que se Ele desse uma criança a ela, ela dedicaria a vida de seu primeiro filho a 
servir ao Senhor. A proposta tinha sido feita. Ele pertencia inteiramente a Deus. 

Quando era muito novo, Samuel foi levado para viver, trabalhar, e ser ensinado por Eli, 
o sacerdote do templo. Você pode imaginar o medo e o sentimento de incerteza? A sua 
palavra estava sendo virada ao contrário quando sua mãe o deixou para viver uma vida 
longe de sua família. Eu tenho certeza que Ana estava lidando com um momento difícil. 

Eli se tornou o mestre que Samuel precisava para viver uma vida repleta de devoção ao 
Senhor. Eli deu a Samuel mais do que instruções diárias sobre os assuntos relacionados 
a Deus; e Samuel viveu com Eli e, portanto, viu os dois lados, bom e ruim, de seu mestre. 
Samuel pôde ver o quão surpreendente era aprender sobre o Senhor e ser ensinado por 
alguém que passou muitos anos servindo a Deus. Ele também viu a estranha relação que 
Eli tinha com seus filhos - filhos que usufruíam de suas posições privilegiadas no templo 
para pecar contra Deus. Em vez de Eli ensinar a seus filhos os caminhos do Senhor, ele 
negligenciou sua liderança paterna e evitou discipliná-los. 

Certa noite, Deus falou diretamente com Samuel. E porque Samuel foi se tornando 
espiritualmente experiente, foi capaz de reconhecer a voz do Senhor quando Ele o 
procurou. Eli continuou a ensinar Samuel sobre servir a Deus e o próprio Deus ensinou 
Samuel a ouvir, através da voz dEle, os planos para Israel. A primeira tarefa de Samuel 
era ser um porta-voz de Deus: ele confrontou Eli. Samuel transmitiu a Eli a mensagem 



do Senhor, mesmo sabendo que Deus iria não somente punir Eli, como também seus 
filhos, devido à desobediência.  

Você consegue imaginar a dificuldade enfrentada por Samuel para realizar essa tarefa, 
transmitir essa mensagem a quem o criou, a quem o ensinou os caminhos do Senhor? 
Nós sabemos que Samuel não queria ter passado por essa situação. 

Mas, para Samuel, Deus tomou o lugar de Eli como mentor e ele permaneceu sendo um 
aprendiz dos caminhos do Senhor por toda a vida.  

Samuel enfrentou dificuldades em muitas situações, incluindo o compromisso do 
primeiro rei de Israel, rei Saul. Ele até foi desafiado com a tarefa de confrontar a nação 
por sua falta de fé, além de apontar um rei substituto por desobedecer às ordens de 
Saul, enquanto ele ainda estava no poder. Samuel poderia ter dito “não” a Deus e ter 
optado pelo caminho mais fácil. Mas Samuel permaneceu voltado para o Senhor em 
busca de orientação. Ele se manteve ao fato de que Deus o escolheu para essa tarefa e 
ele continuou se guiando pelas ações de seu Mestre, permitindo que Ele guiasse cada 
passo de sua jornada.  
 
Discuta  

1. Quem está guiando você aos caminhos do Senhor? Se ninguém está te 
acompanhando neste momento, a quem você poderia pedir para fazer isso?  

2. O que significa, para você, ser escolhido por Deus?  
3. Cite uma área de sua vida, que você não precise alguém que te ajude.  

Colocando em prática 
  
Mande uma mensagem para o seu mentor espiritual, hoje mesmo. (Você pode enviar 
essa mensagem para o líder do seu Pequeno Grupo, sua mãe, seu pai ou um amigo.) 
Agradeça ao seu mentor por investir em você e no seu desenvolvimento espiritual. Dê 
exemplos específicos de momentos em que seu mentor abençoou sua vida. Se você 
não tem ninguém em mente, ore para que alguém entre em sua vida e começe a 
investir em você. Na sequência, escreva o nome de uma pessoa que poderia investir 
em você. Peça a ele ou ela para vocês se encontrarem nas próximas semanas.  
 
Ore sobre 
 
Ore a Deus para que Ele te deixe mais sensível à voz do Senhor e mais bondoso com as 
pessoas que estão ao meu redor.  
  
Reunião 
 
Antes que todos saiam, tenha certeza de marcar um próximo encontro nas semanas 
seguintes marcando dia e hora - e confirme com aqueles que podem participar da 
reunião.    


