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OLÁ! CARO AMIGO/ EU SOU PAULO CHAVEIRO E ESTE É O PROGRAMA “ O 

SOM DO LIVRO” QUE TRÁS ATÉ SI O LIVRO MAIS LIDO EM TODO O 

MUNDO. / O MEU DESEJO É QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

 

Prezado amigo, estamos de volta ao livro de I Samuel. Hoje 

estamos no Capitulo 27. Vamos ler a partir do versículo 

primeiro do capítulo 27: No entanto Davidd continou a pensar consigo mesmo: 

“Pode ainda acontecer que Saul me apanhe. O melhor é tentar a minha sorte entre os filisteus, 

até que Saul realmente desista e acabe de perseguir-me. Só então estarei seguro novamente.” 

2/4 Por isso, pegou nos seus seiscentos homens, e com as famílias, e foi viver para Gate, sob a 

protecção do rei Aquis. Tinha consigo as suas duas mulheres Ainoã de Jezreel e Abigail de 

Carmelo, a viúva de Nabal. Saul veio a saber, em breve, que Davidd tinha fugido para Gate, e 

parou de o perseguir. Aqui vemos David fugindo. Nem sempre é covardia 

fugir. Fugir às vezes é heroísmo. Conquanto que não seja uma 

fuga do cumprimento do dever, porque neste caso se é covardia. 

Notamos aqui que Saul desistiu de perseguir a David. É possível 

que fugindo e se escondendo no meio dos filisteus, David 

tivesse faltado com a fé viva no Deus vivo e poderoso. Não tem 

que refugiar-se no meio dos inimigos de Deus. Além disto, vemos 

David acompanhado de duas mulheres. Deus não aprova isto na 
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vida dos seus servos. Naqueles tempos a poligamia era comum. 

Mas isso não quer dizer que Deus a aprovasse. 

Vamos ler agora a partir do versículo 5: 5 Um dia David disse a Aquis: 

“Meu senhor, se não te parecesse mal, nós gostaríamos de viver antes numa das cidades da 

província, e não aqui na capital.” 6/7 Então Aquis deu-lhe Ziclague (cidade essa que ainda 

hoje pertence aos reis de Judá) e ali viveram entre os filisteus durante um ano e quatro meses. 

8 David e os seus homens passavam o tempo fazendo incursões sobre os gesuritas, os girzitas 

e os amalequitas (povos filisteus que vivera perto de Sur, ao longo do caminho do Egipto, 

desde tempos remotos).  Aqui vemos David lutando, contra os moradores 

daquela terra, pois a terra lhe foi dada, porém para apossar-se 

dela, teria de conquistá-la, expulsando os moradores de lá. E 

agora vejamos o versículo 9 em diante: 9 Não deixavam alma viva nas 

localidades sobre que caiam, e traziam como despojo carneiros, bois, jumentos e camelos, 

além de vestuário, quando regressavam a casa. 10/12 “Então, hoje, onde foi a vossa 

incursão?”, perguntava-lhes Aquis, quando voltavam. E David respondia: “Caímos sobre o sul 

de Judá, sobre o povo jerameelita e sobre os queneus.” Porque não ficava ninguém vivo para 

vir dizer onde eles tinham estado realmente. Fizeram isto muitas vezes enquanto viveram no 

meio dos filisteus. Aquis acreditava no que David dizia e pensava que o povo de Israel devia 

aborrecê-lo profundamente. “Ele agora vê-se obrigado a ficar aqui e a servir-me até ao fim da 

vida!”, pensava o rei. O rei Aquis estava completamente enganado. Ele 

desconhecia o plano que Deus tinha para a vida de David. Não 

nasceu David para ser servo dos filisteus, os inimigos de 

Israel de todos os tempos. Ali David estava estagiando, vamos 

dizer assim, preparando-se para assumir o reino de Judá e de 
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Israel mais. O crente muitas vezes para por experiências assim, 

como David. Ás vezes morando num lugar, ou trabalhando numa 

firma, ou tendo uma experiência que o crente sabe não ser a sua 

situação definitiva. Mas, que tudo na vida do verdadeiro crente 

serve, no mínimo de lição, de experiência. É bom que nunca nos 

desesperemos. David que já tinha sido ungido para ser rei de 

Judá e de Israel, agora se achava entre os filisteus, sendo 

quase um servo de Aqui. Porém, não era esta a vocação de David. 

Deus tinha preparado para ele um trono.  

Bem, agora chegamos ao I Samuel 28 onde encontramos a história 

de Saul, o rei de Israel, consultando a uma médium, a 

feiticeira de Endor. Vamos ler os primeiros versículos: A certa 

altura os filisteus convocaram o seu exército e prepararam-se para nova guerra contra Israel. 

“Vem ajudar-nos a combater”, disse o rei Aquis a David e aos seus companheiros. 2 “Está 

bem”, concordou David. “Verás em breve como podemos ser-vos úteis.” “Se assim for, 

tornar-te-ás meu escudeiro para toda a vida”, acrescentou Aquis. 3 (Entretanto Samuel tinha 

morrido e Israel chorara o seu desaparecimento. Foi enterrado em Ramá, sua cidade natal. 

Note-se também que Saul tinha banido da terra de Israel tudo o que era bruxaria e consulta 

dos mortos.) Por estas palavras aqui, vemos que a procura do oculto 

vem de tempos muito remotos. Não é uma prática que começou com 

Allan Kardec. Antiguidade não é prova de que uma prática seja 

certa. Não é certo se matar, tirar a vida do próximo. Mas, logo 

na origem do homem Caim, tirou a vida do seu irmão Abel. No 

entanto não é certo se matar. Assim as práticas sejam elas 
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quais forem, não poder ser recomendada só por ser antiga. 

Voltemos ao texto: 4/8 Os filisteus, pois, acamparam em Sunem, e Saul, mais os seus 

batalhões, em Gilboa. Quando Saul viu o vasto exército que os inimigos constituíam, ficou 

paralisado de terror e perguntou ao Senhor o que deveria fazer. No entanto o Senhor recusou 

responder-lhe, fosse por sonhos fosse através do urim ou mesmo pelos profetas. Saul 

está numa situação muito difícil. Ele estava sendo atacado 

pelas forças poderosas dos filisteus. Saul não viu saída. Numa 

circunstância assim, sempre apelava para as forças dos seus 

exércitos. Porém, conhecendo a força do inimigo, e a pequenez 

do seu exército enfraquecido pelas divisões e por outros 

problemas, então Saul lembrou-se de Deus. Quer agora a ajuda do 

Senhor. Saul neste ponto nos lembra muito bem a pessoa de 

Sansão, juiz de Israel, que descobriu ao inimigo filisteu por 

meio de Dalila, o segredo da sua força. E quando Sansão se 

levanta para dar combate aos inimigos, não encontrou mais em si 

força nenhuma. O texto diz que "ele não sabia que já o Senhor 

havia se retirado dele." E Sansão foi levado preso, para fazer  

o trabalho do um animal moendo ceriais num moinho, com os seus 

olhos vasados. Saul aqui parece que não sabia que já o Senhor 

se havia se retirado dele. O Espírito Santo de Deus já se havia 

retirado dele. E Deus permitiu que um espírito mau o 

atormentasse, Então, quando Saul tentou aqui falar com Deus, 

pedir ajudar ao Senhor, não encontrou condição nenhuma para 

fazer esse contacto com Deus. Nem por meio de sonhos, nem por 

Urim, nem por profetas. As portas dos céus estavam cerradas 
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para Saul. Para mim esta é uma das passagens mais tristes da 

Bíblia. Mas, Saul vinha zombando de Deus e dos seus servos. Era 

profano. Era um homem que teve muitas e grandes oportunidades 

de conhecer a Deus e de viver em submissão a Deus, como vivia 

David, o seu sucessor. 

 

Bem, vamos ler agora a partir do versículo 7: Então Saul deu 

instruções aos seus ajudantes para tentarem encontrar alguém que consultasse o espírito dos 

mortos, e a quem perguntasse o que devia fazer; com efeito ainda acharam uma mulher que 

fazia isso, em Endor. Já vimos, prezado amigo, que Saul havia 

desterrado os médiuns e os adivinhos dos termos de Israel. A 

mediunidade e toda prática de advinhação, ou 

necromacia, era proibidas pela lei de Moisés, como lemos aqui 

no livro de Deuteronômio 18: 9 a 14, onde encontramos estas 

palavras divinamente inspiradas: "Quando entrares na terra que 

o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as 

abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça 

passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha nem adivinhador, 

nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro; nem 

encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os 

mortos; pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao 

Senhor; e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de 

diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque 

estas nações, que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e 

os adivinhadores; porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal 
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coisa." Não vamos comentar estas palavras do livro de 

Deuteronômio, porque já foram comentadas por nós, quando 

estudamos este livro. Mas, creio que para a mais simples pessoa 

isto é muito claro Deus condena estas práticas em todos os 

tempos. Pois bem, quando Saul se viu sem Deus, procurou 

refugiar-se no meio das trevas, em Satanás. Quando o homem se 

encontra com medo e seriamente ameaçado, então procura refúgio 

em qualquer coisa. De uma coisa estamos certos se houvesse um 

arrependimento verdadeiro no coração de Saul e se ele tivesse 

confessado e abandonado o seu pecado, Deus o teria perdoado e 

protegido dos seus inimigos filisteus. Dizemos isto porque 

nunca houve uma pessoa que tivesse se arrependido de fato dos 

seus pecados, e que não tivesse alcançado o perdão de Deus. 

Vejamos a partir do versículo 8: Saul disfarçou-se, vestindo roupas de gente 

vulgar e dirigiu-se a casa dela, de noite, acompanhado por dois dos seus homens. “Eu 

pretendia falar com um homem que já morreu”, disse ele. “Consegues chamar o seu espírito?” 

9 “Mas tu queres que eu seja morta?”, protestou ela. “Sabes bem o que Saul 

mandou fazer a todos os adivinhos e feiticeiros. Tu estás é a armar-me uma cilada!” 

Saul jurou-lhe solenemente que não a trairia. 

Bem, paremos aqui um pouquinho só para dizer que Saul não podia 

jurar em nome do Senhor, pois a lei de Deus proíbe. Ele estava 

tomando o nome do Senhor em vão. Nem Saul podia garantir nada a 

ninguém, e muito menos garantir aquela feiticeira que nenhum 

castigo viria sobre ela pela prática da necromancia que estava 

praticando. Saul não podia nem garantir a sua vida, nem a sua 
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sorte, quanto mais a de uma feiticeira. mas voltemos ao texto, 

agora a partir do versículo 11: E por fim a mulher disse: “Bom, e então quem 

é que tu queres que eu faça vir em espírito?” “Traz-me Samuel.” 12 Quando a mulher viu 

Samuel, gritou: “Enganaste-me! Tu és Saul!” Muitos acham que essa mulher 

conhecia muito bem o rei Saul desde o início e que agora cria 

um quadro diante do rei assustado para acreditar a sua arte de 

feiticeira. Mas, voltemos a ler no versículo 13: 13 “Não tenhas medo 

de coisa nenhuma! Diz-me o que é que estás a ver.” “Vejo um espectro subindo da terra.” 

 O que viu essa mulher? Estaria ela vendo a Samuel? O espírito 

do grande profeta? Creio que sim. Nesta Área do ocultismo à 

muitos charlatões e esses são os que provocam menos danos 

espirituais, porém à os que mexem mesmo com demónios e esses 

são realmente preocupantes, pois como já citamos isso é 

abominação aos olhos de Deus, infelizmente na nossa nação Há 

muitos que consultam os mortos, pensando assim estar a ter 

maior proximidade com Deus, e é triste ver que isso acontece 

com o consentimento de muitas entidades religiosas. Creio 

também que esta bruxa de Endor é surpreendida com o que lhe 

está a acontecer, tanto que ela grita quando Samuel lhe 

aparece. 14 “Como é que é ele?”, perguntou Saul, “É um ancião; está envolto numa 

túnica”, respondeu-lhe.  

Saul viu então que se tratava de Samuel e inclinou-se perante ele. 

Vemos aqui, prezado amigo, que esse homem Saul era mesmo uma 

falência espiritual. Ele vai facilmente na onda da feiticeira e 
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já se prostra, e já inclina, de qualquer forma, diante daquilo 

que ele entende pela descrição da feiticeira que era Samuel. É 

coisa muito triste quando a pessoa não tem Deus. Mas, voltamos 

para I Sm. 28: 15: 15 “Porque é que me incomodaste, fazendo-me subir?”, perguntou-

lhe Samuel. “Porque estou profundamente perturbado. Os filisteus estão em guerra contra nós, 

Deus abandonou-me e não me responde, nem pelos profetas nem por sonhos. 

Por isso te chamei, para te perguntar o que devo fazer.” 16/19 Mas Samuel respondeu: “E por 

que razão me perguntas a mim, se o Senhor já te deixou e se tornou teu inimigo? Ele actuou 

tal como tinha dito antes e já te tirou o reino a ti para o dar ao teu rival David. Tudo isto veio 

sobre ti porque não obedeceste às instruções do Senhor, dando cumprimento ao ardor da 

sua ira sobre Amaleque. Agora, todo o exército de Israel será derrotado e destruído amanhã 

pelos filisteus. Tu e os teus filhos estarão aqui comigo.” Saul recebe a informação 

do que lhe irá acontecer. Foi o que aconteceu no Éden, quando a 

mulher meditava olhando o fruto que Deus tinha proibido, que 

Satanás chegou como uma bonita e graciosa serpente dizendo que 

a mulher poderia comer do fruto bonito que ela cobiçava, pois 

não morreria. A mulher creu nas palavras de Satanás, e pensando 

que fazia bem, estava cometendo um grave erro. No deserto, na 

tentação de Jesus, o mesmo inimigo apareceu com a mesma 

subtileza, aconselhando Jesus a transformar pedra em pão para 

comer, a saltar do pináculo do templo, fazendo um grande 

milagre para conquistar popularidade e também que Jesus o 

adorasse para ganhar todos os reinos do mundo. Jesus disse 
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"não" três vezes, a Satanás, e o inimigo se foi da presença do 

Salvador.  

Agora vejamos o versículo 19, 20/22 Saul então caiu estendido no chão, fulminado 

de terror pelas palavras de Samuel. É preciso dizer que ele também se encontrava muito 

enfraquecido, pois não tinha comido nada em todo aquele dia. Quando a bruxa viu a reacção 

dele, e o estado em que tinha ficado, disse: “Senhor, eu apenas obedeci às tuas ordens, 

com o risco da minha vida. Agora faz o que eu te digo deixa-me dar-te qualquer coisa para 

comer, a fim de que ganhes forças para a viagem de regresso.” 23/25 Ele recusou. No entanto 

os companheiros insistiram para que aceitasse a oferta da mulher; por fim acedeu e sentou-se 

à beira da cama. A mulher tinha em casa uma bezerra cevada que se apressou a degolar; 

amassou também farinha e cozeu uns bolos asmos. Trouxe a comida ao rei e aos outros; eles 

comeram, encetando depois a viagem de regresso naquela mesma noite.  

 Bem, ouvinte, aqui vemos o interesse dessa feiticeira por 

Saul, dando-lhe inclusive alimento, como Satanás aconselhou a 

mulher a comer a fruta proibida, e Satanás ainda aconselhando a 

Jesus a transformar pedra em pão. O inimigo quer a alma, e por 

isto não faz questão de comprá-la por fruta, ou por pão ou  

outras coisinhas. Agora, o espírito de Samuel não podia ter 

sido este espírito aqui, porque Deus não estava querendo se 

comunicar com Saul de forma alguma. Como poderia Deus ter usado 

Samuel para trazer esta notícia se Deus havia fechado as portas 

para Saul? E como poderia Samuel ser desobediente a Deus depois 

de morto, vindo atender o chamado de uma feiticeira, prática 

proibida por Deus, se Samuel sempre foi um profeta obediente a 



PROGRAMA “ O SOM DO LIVRO”             0381 P-#    

 

10 

 

Deus enquanto viveu sobre a terra? E como poderia o espírito de 

Samuel subir da terra? E como poderia o espírito de Samuel 

dizer que no dia seguinte Saul estaria no mesmo lugar que 

Samuel? Não diz a Bíblia que o rico avarento estava num e 

Lázaro, o crente, noutro, havendo um grande abismo entre um 

lugar e outro? O salvo não pode estar no mesmo lugar do perdido 

no além. Então esse espírito era o espírito mau mesmo que vivia 

com Saul. E além do mais, Saul não morreu com os seus filhos 

exactamente no dia seguinte, o que mostra ser um espírito 

mentiroso, que é filho do diabo. Saul morreu depois, como havia 

predito o profeta Samuel enquanto com vida. E a sua morte foi 

prematura e foi motivada pela sua desobediência a Deus e 

principalmente porque consultou a essa médium de Endor, como 

podemos notar no I Crónicas 19: 13 lemos: "Assim morreu Saul 

por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por 

causa da palavra do Senhor a quem ele não guardara; e também 

porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao 

Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a David, 

filho de Jessé."  Bem, amigo, fiquemos por aqui. Muito obrigado 

e que Deus os  

abençoe ricamente!!    

 

Terminou.19.38h    


