
Deus ouviu o choro de Ana, então Ele a abençoou com o presente 
de um filho, e ela deu a ele o nome de Samuel.

Ana então dedicou Samuel ao serviço do Senhor como ela Lhe 
havia prometido.

Portanto, depois que Samuel foi desmamado, ela o levou ao templo 
do Senhor e o entregou a Eli.

Deus viu o coração de Ana, então Ele abençoou ela e Elcana com 
mais cinco filhos depois de Samuel.

Talvez você também esteja esperando por um avanço em sua 
própria vida. Deus nunca perde de vista nenhum de Seus filhos 
porque Ele nunca deixa de amar você. Ele promete fortalecê-lo 
enquanto você espera e coloca a sua esperança nEle (Isaías 40:31).

Você pode ler mais sobre a história de Ana na Bíblia em 1 Samuel 1, 2.

A História de Ana Uma vida de sacrifício
Ela era casada com um homem chamado Elcana e, como muitas
outras mulheres ao redor do mundo ao longo dos séculos, ela 
realmente lutou para conceber um filho. Por isso, ela se sentia 
indigna como esposa e como mulher. Mesmo assim, seu marido, 
Elcana, a amava muito.

Ana era uma mulher de profunda oração que compreendia o 
poder da oração.

Anualmente, Ana ia com o seu marido Elcana em uma viagem a 
Siló para adorar e sacrificar ao Senhor.

Ana era uma das duas esposas de Elcana. A outra esposa dele, 
Penina, foi abençoada com filhos e usava esta situação para 
provocar Ana e tirar vantagem dela. Essa situação continuou por 
vários anos. Por fim, certo ano, Ana ficou tão perturbada que, 
quando foi ao templo do Senhor para adorá-lO, nem conseguiu 
comer.

Durante esse tempo, Ana chorou diante do Senhor e orou de todo 
o coração. Ela pediu a Deus um menino, prometendo dedicá-lo à 
obra do Senhor, caso concebesse.

Eli, o sacerdote de plantão na casa do Senhor, percebeu apenas o 
movimento de seus lábios, mas não ouviu nenhum som. Então, ele 
pensou que ela estava embriagada. Ela explicou a ele que não 
estava embriagada, mas na verdade com o coração partido, 
desejando um filho.

Eli viu sua dor e orou para que Deus concedesse os desejos de seu
coração.
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Deus é um bom Pai. Portanto, você é amado(a) por Ele!
Jesus quer ser o seu Salvador e o seu Deus que cura.

Deus pode perdoar, restaurar e ajudar você. Então, se você 
convidar Jesus para ser o Senhor de sua vida, Ele transformará 
a sua mágoa e dor em algo bom.

Faça as seguintes orações:
Oração de salvação 

Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus.
Por favor, perdoa-me pelos meus pecados, pois creio que Jesus
morreu por mim na cruz.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos.

Jesus, peço-Te hoje que entres no meu coração e sejas o Senhor
da minha vida. Em Nome de Jesus, eu oro. Amém.

(Para saber mais, leia Romanos 10:9, 10)

Oração pela sua cura:
Deus Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus. Eu preciso da Tua 
mão curadora em minha vida. Espírito Santo, Tu conheces a 
minha história. Por favor, peço-Te que Tu venhas e me toques. 
Recebo a Tua cura para restaurar a minha alma.
 Em Nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço.
 Amém.

“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’." 

1 Samuel 1: 20 (NVI)


