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A monarquia em Israel começou com 
um pedido do povo a Samuel –– pro-
feta, sacerdote e juiz da nação –– para 
que lhes fosse consagrado um rei. O 
povo de Israel queria ser como os ou-
tros povos que viviam à sua volta, visto 
que todos eram governados por um ho-
mem poderoso, que saía para guerrear 
com seus exércitos. É interessante que, 
desde o início da história de Israel, des-
de o chamado de Abrão, a vontade de 
Deus era que Israel fosse um povo dis-
tinto e separado, o Seu povo, de quem 
Ele seria Deus e governante. Deus man-
dou que Abrão se separasse de seus fa-
miliares e saísse da terra onde vivia para 
originar o Seu povo, que teria preceitos 
e regras morais estabelecidas pelo pró-
prio Deus.

O povo de Israel foi gerado de uma 
maneira que só Deus poderia fazer 
acontecer, pois Sara era estéril. Israel 
surgiu de uma impossibilidade, pelo 
agir completamente sobrenatural de 
Deus, para carregar o Seu nome. Isra-
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el era diferente, pois Deus sempre os 
guiava como um rei zeloso, que nunca 
perdeu uma batalha, mas o povo se re-
belou contra o Senhor e o rejeitou (1Sm 
8.7). Dessa forma triste, o povo se afas-
tou do propósito do seu Criador.

Ainda assim, Deus deu ao Seu povo 
o Rei Saul, que pareceu ser o homem 
adequado para assumir um cargo de ta-
manha confiança. Porém, embora Deus 
tivesse permitido o reinado de Saul, ele 
ainda estava numa espécie de fase de 
experiência, na qual precisaria ser apro-
vado. Se fossemos comparar essa fase 
de Saul com um emprego formal, era 
como se Deus ainda não tivesse assina-
do a sua carteira de trabalho e só fos-
se fazer isso após algum tempo. Saul, 
porém, não conseguiu passar no teste, 
porque lhe faltou uma atitude de suma 
importância: a renúncia.

Saul foi testado duas vezes. Na pri-
meira vez, ele precisava ser paciente, 
obediente à ordem que recebeu de 
Deus por meio do profeta. Apesar de 

Saul, um líder 
autossuficiente
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ter sido ordenado rei, Saul deveria 
ouvir a Deus e entender o valor que 
há em obedecê-lo. Infelizmente, Saul 
fracassou, demonstrando toda a sua 
precipitação e desobediência ao ten-
tar sacrificar ao Senhor em lugar de 
Samuel. Tudo por causa da pressão 
que o envolvia. Na segunda e última 
vez em que foi provado, Deus mandou 
que Saul dominasse e exterminasse o 
povo de Amaleque. Em outras pala-
vras, o rei sairia vitorioso sobre o povo 
que Deus entregaria em suas mãos, 
mas ele precisava renunciar a algo 
bastante atraente. 

Ao conquistar um território, os povos 
daquele tempo traziam para si os des-
pojos: uma boa quantidade de escra-
vos, ouro, prata e animais. Deus então 
manda Saul tomar a terra dos amale-
quitas. O rei, porém, deveria exterminar 
aquele povo, mas sem tomar despojo 
algum. Essa ordem era o teste final para 
que Deus estabelecesse o reinado de 
Saul para sempre.

Saul não compreendeu que aquele 
momento de conquista não era para a 
sua própria glória, mas para testar seu 

caráter e sua capacidade de entrega. 
Deus entregou os amalequitas nas mãos 
de Saul, mas pediu que Saul lhe entre-
gasse tudo de volta em forma de exter-
mínio. Em outras palavras, a conquista 
de Saul sobre os amalequitas não seria 
para enriquecê-lo, mas sim para que ele 
pudesse renunciar à sua vaidade. O ho-
mem poderoso que consegue dar toda 
a glória a Deus é o homem certo, mas 
se ele deseja agradar aos homens mais 
do que a Deus é o homem errado! Saul 
desobedeceu à ordem de Deus e reteve 
o melhor da terra dos amalequitas. Ele 
voltou pomposo, como um rei vaidoso 
e cheio de si, acreditando estar agra-
dando aos seus súditos e até mesmo ao 
próprio Deus.

Saul não quis renunciar ao melhor 
das ovelhas e dos carneiros de Amale-
que, ainda que a ordem de Deus fosse 
essa, e acabou pagando muito caro por 
isso! Precisamos aprender o valor da en-
trega, da renúncia e da obediência, para 
que Deus nos prove como servos fiéis; 
assim, uma vez aprovados, estaremos 
aptos a receber as responsabilidades de 
Seu Reino em nossas mãos. 


