
 

Alô, quem está falando? 

 “O Senhor voltou a chama-lo com nas outras vezes: “Samuel, 

Samuel!” Samuel disse: “Fala, pois o teu servo está ouvindo”. 

1 Sm 3:10 

Havia um homem chamado Elcana, da terra de Efraim, ele tinha duas 

mulheres Ana e Penina. Ana não podia ter filhos e por isso era muito 

infeliz e vivia chorando pelos cantos, Penina já havia tido filhos e vivia 

zombando de Ana.                                                                       

Todo ano, como era de costume, eles iam á Silo, orar e ofertar ao 

Senhor e Elcana oferecia sacrifícios, dando porções referente a Penina, 

e seus filhos. E nessa ocasião Ana se derramou mais ainda em lágrimas 

diante do altar do Senhor. Ana pediu ao Senhor um filho e fez um voto 

de que se o Senhor a ouvisse ela entregaria o menino para servi-lo no 

templo, durante toda a sua vida. E Ana orava ao Senhor só mexendo 

os lábios de maneira que o sacerdote do templo, Eli, que a observava 

pensou que ela estivesse embriagada e disse “Mulher, por que bebes 

vinho?” Ana então explicou que não tinha bebido nada, não. Ela era 

uma mulher de Deus e contou para o sacerdote o motivo da sua aflição 

e do seu pranto. Eli disse: “Então vai em paz e que o Deus de Israel 

atenda ao teu pedido”. Ana ficou cheia de fé, um tempo depois Ana 

engravidou, que felicidade! E o menino nasceu e recebeu o nome de 

Samuel. Ana esperou Samuel desmamar e logo depois levou á casa do 

Senhor e entregou a Eli. Samuel ficou morando no templo e 

aprendendo tudo sobre os assuntos do Senhor, porque um dia ele iria 

se tornar um grande sacerdote e profeta de Deus seus pais Elcana e 

Ana ia todos os anos visitar Samuel no templo e sempre levava uma 

túnica. 

 

 

 

 

 



 

Os filhos de Eli eram desobedientes e maus, profanavam o templo, e 

não davam ouvidos á repreensão de Eli. Vem um homem a Eli, e diz que 

o Senhor estava muito triste com a atitude de seus filhos, e que seus 

filhos morreriam no mesmo dia. Samuel, ainda criança, já trabalhava no 

Templo do Senhor, o menino ia crescendo e era bom tanto diante do 

Senhor quanto era para os homens. Numa noite, todos já estavam 

deitados quando Deus chama Samuel: 

“Samuel, Samuel!” 

Mais ele pensa que é Eli, isso aconteceu umas três vezes, e Samuel 

novamente pensa que foi Eli. Então Eli orienta a responder: Fala Senhor, 

pois o teu servo está ouvindo”. Então Samuel voltou a se deitar. Veio o 

Senhor e o chamou como das outras vezes: 

“Samuel, Samuel!” 

E Samuel disse: 

“Fale, Senhor, que eu, que sou seu servo, estou escutando.”                                                         

E Deus disse a Samuel que não estava contente por Eli saber dos 

crimes que os filhos dele cometiam e não fazer nada para corrigi-los. 

Essa foi a primeira vez em que Deus falou diretamente a Samuel. 

Assim, Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Samuel nunca 

desobedecia a Deus e, por isso, Deus continuava se manifestando a 

ele. E então todo o povo de Israel reconheceu que Samuel era um 

profeta do Senhor. 

Alô, quem está falando? 
 



 

 

 

 

 



 

 



 


