
“Vigiando a motivação do coração” 
 

I Sm 9 a 15 
 

Saul foi um homem de Deus irrepreensível no início de sua vida e do seu 
reinado. Tudo o que ele fazia era para agradar a Deus e para abençoar o povo:  
 
01 - Honrava e obedecia ao seu pai (1 Sm 9.5 - Vindo eles, então, à terra de 
Zufe, Saul disse para o moço que ia com ele: Vem! Voltemos, para que não 
suceda que meu pai deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa 
de nós. 
 
02 - Honrava a Deus e ao líder espiritual (1 Sm 9.6,7 - Mas ele lhe disse: Eis 
que há nesta cidade um homem de Deus, e ele é muito considerado; tudo 
quanto diz, sucede infalivelmente. Vamos, pois, até lá; porventura nos mostrará 
o caminho que devemos seguir. 
7 Então Saul disse ao seu moço: Porém se lá formos, que levaremos ao 
homem? Pois o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos 
para levar ao homem de Deus; que temos? 
 
03 - Era humilde (1 Sm 10.14-16 - Depois o tio de Saul perguntou-lhe, a ele e 
ao seu moço: Aonde fostes?: Respondeu ele: Procurar as jumentas; e, não as 
tendo encontrado, fomos ter com Samuel.15 Disse mais o tio de Saul: Declara-
me, peço-te, o que vos disse Samuel.16 Ao que respondeu Saul a seu tio: 
Declarou-nos, seguramente, que as jumentas tinham sido encontradas. Mas 
quanto ao assunto do reino, de que Samuel falara, nada lhe declarou. 
 
04 - Era misericordioso até com os seus inimigos (1 Sm 11.12-15 -  Então disse 
o povo a Samuel: Quais são os que diziam: Reinará porventura Saul sobre 
nós? Dai cá esses homens, para que os matemos.13 Saul, porém, disse: Hoje 
não se há de matar ninguém, porque neste dia o senhor operou um livramento 
em Israel:14 Depois disse Samuel ao povo: Vinde, vamos a Gilgal, e 
renovemos ali o reino.15 Foram, pois, para Gilgal, onde constituíram rei a Saul 
perante o Senhor, e imolaram sacrifícios de ofertas pacíficas perante o Senhor; 
e ali Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. 
 
Mas, um dia Saul deixou que seu coração se desviasse da verdadeira 
motivação de ser um líder e passou a desejar os elogios e o reconhecimento 
das pessoas para si também, não só para Deus. 
 
Características de um coração com a motivação errada: 

 
01 – Desobediência sutil às autoridades (1 Sm 15.7-9 - Depois Saul feriu os 
amalequitas desde Havilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito.8 E 
tomou vivo a Agague, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio 
da espada.9 Mas Saul e o povo pouparam a Agague, como também ao melhor 
das ovelhas, dos bois, e dos animais engordados, e aos cordeiros, e a tudo o 
que era bom, e não os quiseram destruir totalmente; porém a tudo o que era vil 
e desprezível destruíram totalmente). 
 
Saul fez “quase” tudo o que Samuel lhe ordenara: Matou todo o povo, menos o 
rei – Matou todos os animais, menos os mais gordos. 

 
02 – Lança a culpa em outros (1 Sm 15.14,15 - Então perguntou Samuel: Que 
quer dizer, pois, este balido de ovelhas que chega aos meus ouvidos, e o 
mugido de bois que ouço?15 Ao que respondeu Saul: De Amaleque os 



trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para os 
oferecer ao Senhor teu Deus; o resto, porém, destruímo-lo totalmente). 
 
Quando a pessoa é confrontada, sempre transfere a culpa por ter errado, para 
outros. 
 
03 – Muito sacrifício mas o coração rebelde (1 Sm 15.21,22 - 21 mas o povo 
tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do anátema, para o sacrificar ao 
Senhor teu Deus em Gilgal.22 Samuel, porém, disse: Tem, porventura, o 
Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à 
voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, 
do que a gordura de carneiros). 
 
Tem aqueles que se esforçam muito nas atividades da igreja, são uma bênção, 
mas, na intimidade falam mal dos pastores e dos outros lideres. 
 
04 – Falso arrependimento (1 Sm 15.24,25 -  Então disse Saul a Samuel: 
Pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras; porque 
temi ao povo, e dei ouvidos a sua voz.25 Agora, pois, perdoa o meu pecado, e 
volta comigo, para que eu adore ao Senhor.) 
 
O perdão do homem era mais importante para Saul do que o perdão de Deus e 
a Sua presença. Davi, quando foi confrontado imediatamente pediu perdão a 
Deus. 
 
05 – Deseja mais a honra dos homens do que a presença de Deus (1 Sm 15.30 
Ao que disse Saul: Pequei; honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu 
povo, e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu 
Deus.) 
 
Saul demonstrou que passou a amar mais o trono do que a Deus. 
 
“...ao Senhor teu Deus” – Não tinha mais intimidade nem comunhão com o 
dono da obra. 
 
Conclusão: Temos que vigiar as motivações do nosso coração, 
constantemente, para não cairmos nos mesmos erros de Saul e então, sermos 
rejeitados por Deus.  
 
 
 
 


