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Com a narrativa de que saul estava buscando as jumentas extraviadas de seu pai v 3
Este desaparecimento das jumentas proveio certamente da providu00eancia de deus porque depois de terem empreendido uma longa jornada v 4 e quando saul
ju00e1 havia perdido a esperanu00e7a de encontru00e1 las o seu mou00e7o sugeriu que ele fosse ter com o vidente que habitava naquela regiu00e3o montanhosa de
efraim ramu00e1 referindo se a samuel para que consultasse a deus a respeito da localizau00e7u00e3o das jumentas pois tinha a fama de que tudo o que dizia ocorria
infalivelmente v 6
Nu00f3s dissemos que o extravio das jumentas fora obra da providu00eancia porque quando saul foi ter com samuel em ramu00e1 deus ju00e1 havia falado a seu
respeito a samuel um dia antes como sendo aquele que havia escolhido para ser rei em israel v 15 17
Nu00f3s vemos neste capu00edtulo que samuel continuava oferecendo sacrifu00edcios ao senhor no altar que edificara em ramu00e1 v 12 e disto se conclui que os
serviu00e7os no tabernu00e1culo em silu00f3 continuavam desativados
Quando samuel se revelou a saul como sendo o vidente pelo qual ele procurava convidou o a participar do banquete que seria oferecido depois do sacrifu00edcio e lhe
disse que nu00e3o se preocupasse com as jumentas porque ju00e1 haviam sido encontradas e que tudo o que havia de deseju00e1vel em israel era para ele saul e
para a casa do seu pai v 19 20
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