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AULA - EBD - 10/11/2019
O governo divino em mãos humanas
Tema: Filhos não repreendidos
Texto base: 1 Samuel 2:22-25, 1 Samuel 3:10-14

O que o texto diz
1. Eli era velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam:
a. Eli era uma pessoa de idade, e ouvia o que seus filhos faziam, o que nos dá a entender que
fazia tempo em que o sacerdote não tomava uma atitude quanto aos seus filhos apesar de
saber tudo quanto eles faziam;
b. Os filhos corromperam da entrada até o final do Tabernáculo, pois se prostituíam na entrada
e selecionavam as ofertas e dízimos no altar (1 Sm 2:15-17):
i.
A gordura (a melhor parte, a mais nobre do sacrifício) era do Senhor e a carne do
sacerdote (Lv 7:31, Lv 3:7-11);
ii.
Hoje não é diferente, líderes, ministros e obreiros escolhem a melhor parte para si;
2. Ouço de todo este povo:
a. Até os membros do culto se dirigiam ao sacerdote para lhe informar que haviam coisas
erradas acontecendo;
b. Eli não estava atento às responsabilidades que sua função exigia (1 Tm 3:4, 1 Tm 3:12):
i.
É necessário que continuamente os obreiros e ministros revisem a sua vida, sua
família e sua casa para ver se continuam no padrão bíblico;
3. Porque o SENHOR os queria matar:
a. Na casa do Senhor não permanecerá a bagunça para sempre, uma hora vem a cobrança;
b. Deus pune o pecado persistente e intencional com a perda da capacidade de se corrigir,
até mesmo de maneira temporal e não salvífica (Rm 1:24,26,28);
4. Começarei e o cumprirei (1 Sm 3:11):
a. Uma das nossas dificuldades é de achar que Deus não vai cumprir a Sua Palavra de
cobrança;
b. Deus disse diretamente para Samuel que Ele cumpriria tudo o que tinha dito a respeito de
Eli e seus filhos;
5. Não existe inocente diante de Deus:
a. Deus disse a Samuel que Ele já tinha alertado (1 Sm 2:27-30 - um homem de Deus veio a
Eli) a Eli e sua casa, e que Eli bem conhecia o que seus filhos faziam e não os repreendeu
(1 Sm 3:13);
b. Execrável = desprezíveis, horrível, abominável, detestável;
6. Não os repreendeu:
a. Em 1 Sm 3:13 o termo não repreendeu é kahah, que significa ser reprimido, vacilar,
tornar-se fraco, tornar-se indistinto, ser fraco, falhar - sempre com o sentido apontando para
a própria pessoa - então entendemos que Eli ficou reprimido [moderado] e não se
posicionou naquela situação - Eli não repreendeu, não fez o que tinha que fazer;

IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO
RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ
CNPJ: 12591617/0001-08

b. A palavra kahah é muito próxima de kahan (sacerdócio, agir como sacerdote, ser ou
tornar-se sacerdote), ou seja, Eli não agiu como sacerdote, embora tivesse o título de
sacerdote;

Tópicos
1. Conhecer A Palavra é diferente de praticar A Palavra:
a. O melhor texto para isso está em Mateus 7:24,26;
b. Este texto descreve totalmente a situação de Eli:
i.
Conheciam a Lei, mas não praticavam;
ii.
Tinham o cargo, mas não exerciam;
iii.
Brincavam com as coisas de Deus;
iv.
Seu pecado era persistente e intencional;
2. O erro de Eli não era o de cometer abusos:
a. Não há registros de que Eli cometia os mesmos abusos;
b. O erro de Eli foi a omissão e complacência(concordar para ser agradável) diante dos erros;
c. O melhor texto para este caso está em Romanos 1:32;
d. Alguns não fazem o que é errado, mas ajuda e concorda (aprova) os que fazem;
3. Pensando na aplicação, os filhos de Eli nos dias atuais podem ser entendidos como na aula
anterior, discípulos, membros, obreiros e ministros de uma igreja:
a. Quantos estão omissos aos erros?
b. Quantos estão corrigindo Ana e permitindo o erro da sua casa prosseguir?
c. A igreja precisa corrigir seus membros, ainda que venha machucar e ferir, mas o importante
é salvar os que se perdem;
4. O problema de não corrigir hoje é que com o passar do tempo a mente fica cauterizada e não
permite mais correções no futuro:
a. 1 Timóteo 4:2
b. A palavra grega para cauterizada é kauteriazo, que significa marcar a fogo, marcar com
ferro em brasa, marcados pelas suas próprias consciências, cujas almas estão
insensibilizadas com as marcas do pecado;
5. Os filhos de Eli eram mais amigos dos prazeres que amigos de Deus (2 Tm 3:4);
6. Os que ensinam possuem sobre si uma responsabilidade muito maior (Tg 3:1):
a. Isso inclui os que ensinam nas igrejas;
b. Isso inclui os que ensinam dentro de casa;
c. Quem ensina precisa viver aquilo que ensina (Se um pai ensina ao filho que não deve
mentir, e o pai mente, seu ensino serviu de que?);

Bálsamo
1. Valorize sua família e seu ministério (Mateus 25:21);
2. Agradeça por uma repreensão, pois é sinal de que o Pai ainda te ama (Provérbios 3:11-12);

