ANA – UMA MÃE FIEL
TEXTO: I Samuel 1:19-28
19 Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor; então voltaram para
casa, em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou
dela.
20 Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de
Samuel, dizendo: "Eu o pedi ao Senhor".
21 Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício
anual ao Senhor e para cumprir o seu voto
22 Ana não foi e disse a seu marido: "Depois que o menino for desmamado, eu o levarei
e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre".
23 Disse Elcana, seu marido: "Faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamálo; que o Senhor apenas confirme a palavra dele! " Então ela ficou em casa e
amamentou seu filho até que o desmamou.
24 Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló,
com um novilho de três anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro
cheia de vinho.
25 Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli,
26 e ela lhe disse: "Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui
a teu lado, orando ao Senhor.
27 Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido.
28 Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao
Senhor". E ali adorou o Senhor.
INTRODUÇÃO:
• Ana foi uma das mães mais fiéis em toda a Bíblia.
• Faria bem a todos nós, se quisermos seguir o seu exemplo como pais.
1. ANA FOI FIEL NA ORAÇÃO
• Suas orações foram específicas.
• Suas orações foram sinceras.
• Suas orações foram firmes e constantes.
2. ANA FOI FIEL NA PRÁTICA
• Orar por nossos filhos é muito importante, mas também devemos modelar nossa fé
diante deles.
• Ela foi fiel em assistir a casa de Deus.
• É importante notar que ela foi fiel ano, após ano mesmo que Deus ainda não tinha
respondido suas orações!
• Ela foi fiel em aderir à lei de Deus.
• Ela foi fiel em acompanhar o marido.
3. ANA FOI FIEL NA MATERNIDADE
• Ela cuidou de seu filho.
• Ela levou seu filho.
• Ela consagrou seu filho.

CONCLUSÃO:
Desejo que o exemplo de Ana venha a inspirar não somente as mulheres aqui neste
momento, mas também a você, e que Senhor o abençoe.

