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No dia seguinte, a estátua de Dagom estava caída 
de cara no chão.  Os filisteus a colocaram de volta, 
mas ela caiu novamente e se quebrou em pedaços.

Doenças e morte 
se espalharam 
entre os filisteus.  
Para ver se isso 
era castigo de 
Deus, os filisteus 
colocaram a arca 
sobre uma carroça 
puxada por duas 
vacas e prenderam 
os filhotes destas 
vacas.  

Então Samuel, que 
já era um homem 
crescido, falou com 
o povo de Israel: 
"Se vocês querem 
com todo coração 
voltar ao Deus 
Eterno... ele livrará 
vocês do poder dos 
filisteus."

Se as vacas 
fossem na 
direção de Israel 
e deixassem os 
filhotes para trás, 
eles saberiam que 
o castigo vinha de 
Deus.  E as vacas 
foram!

Ana era uma 
mulher muito 
bondosa; ela era 
casada com 
Elcana, um homem 
bom.  Os dois 
adoravam a Deus 
e demonstravam a 
sua bondade para 
os outros.

Mas alguma coisa 
estava faltando na 
vida de Ana.  Ela 
queria ter um bebê.  
Ela queria muito!  
Ela esperava e 
orava, esperava, 
esperava... Mas ela 
não ficava grávida.

SAMUEL, 
O MENINO 
SERVO DE 

DEUS
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O povo ouviu o fiel 
profeta de Deus.  
E a mão de Deus 
esteve contra os 
filisteus durante 
toda a vida de 
Samuel.

SAMUEL, O MENINO SERVO DE DEUS

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,

se encontra em

1 Samuel 1 a 7

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130
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O sacerdote Eli 
viu Ana orando.  
Ele pensou que 
ela estava bêbada, 
porque ela mexia 

os lábios mas não 
saía som da
sua boca.  Eli 
repreendeu 

Ana!

E logo uma grande alegria encheu o coração de Ana.  
Deus atendeu a oração dela.  Ela e Elcana tiveram 
um filho e deram-lhe o nome de Samuel, que 
significa "Deus ouviu."  Mas será que Ana 
lembrava da promessa que tinha feito a Deus?

Não, Ana
estava
esperando 
Samuel ter 
idade suficiente 
para ir morar
no Tabernáculo 
e ajudar o 
Sacerdote
Eli.  Então 
ela o levou ao 
Tabernáculo.

Deus honrou a 
fidelidade de 
Ana.  Depois 
de Samuel, 
Deus deu
a ela três  
filhos e 
duas filhas.

Ana ia todos  
os anos ao 
Tabernáculo 
para adorar a 
Deus e levava 
uma túnica 
nova que ela 
fazia para 
Samuel.

Eli disse para 
Samuel que, quando 
ele fosse chamado 
novamente, deveria 
responder: "Fala, ó 
Eterno, porque o 
teu servo está 
escutando."  Deus 
chamou Samuel 
novamente e deu a 
ele uma importante 
mensagem.

Certa noite, Samuel 
ouviu uma voz que o 
chamava.  Samuel 
pensou que fosse 
Eli.  "Estou aqui!" - 
ele respondeu.  Mas 
Eli falou: "Eu não 
chamei você."  Isso 
aconteceu três 
vezes.  Então Eli 
compreendeu que 
Deus queria falar 
com Samuel.

Eles não mudavam o seu
comportamento nem

mesmo quando
Eli falava com
eles. Eli devia

mandá-los embora
do trabalho no

Tabernáculo. Mas
ele não fez isso.

Samuel não era o único ajudante 
de Eli. Os filhos de Eli, Hofni e 
Finéias, também trabalhavam lá.  
Mas eles desonravam a Deus 
fazendo coisas más.

Ana parou de ir 
ao Tabernáculo 
todos os anos.  
Será que ela 
tinha quebrado 
a promessa?  

Todo ano, Ana ia adorar
a Deus no Tabernáculo. 

Certa vez, ela prometeu que, 
se Deus permitisse que ela 

tivesse um filho, ela daria o 
menino para ser um servo
de Deus por toda a vida.

Mas Ana contou 
a Eli a oração e a 
promessa que tinha 
feito a Deus.  Então 
Eli falou: "Vá em 
paz.  Que o Deus 
de Israel lhe dê 
o que você pediu!"  
As palavras de Eli 
deram esperança 
a Ana.
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A arca de Deus trouxe problemas para os filisteus.  
Eles a colocaram no templo de Dagom, um deus 
falso.  

Os inimigos capturaram a arca 
e mataram Hofni e Finéias junto com 
vários outros israelitas.  
Quando Eli soube da notícia, 
caiu da cadeira onde estava 
sentado, quebrou o pescoço 
e morreu no mesmo dia.

A mensagem de Deus tornou-se 
verdade.  Durante uma guerra 
contra os filisteus, os dois filhos 
de Eli levavam a arca de Deus na 
frente do exército de Israel.  

Pela manhã, Eli chamou Samuel e perguntou: "O que 
foi que Deus lhe disse?"  Samuel contou tudo para 
Eli.  A mensagem era horrível - Deus iria destruir 
toda a família de Eli por causa da maldade de 

Hofni e Finéias.
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