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2. O que Elcana fazia a cada ano? ( I Samuel 1:3)

3. Que passo Ana deu em sua tristeza? 
(1 Samuel 1:9-11)

4. Quem se dirigiu a ela enquanto prosseguia orando? 
(1 Samuel 1:12)

5. O que Eli pensou que fosse o problema da Ana? 
(1 Samuel 1:13-14)

6. Ana abriu seu coração conturbado e sincero com 
que palavras? (1 Samuel 1:15-16)

7. Quando Eli entendeu porque ela estava chorando, 
que palavras de ânimo lhe ofereceu? (1 Samuel 1:17) 

 
8. Ana foi abençoada com que alegre experiência? 
(1 Samuel 1:19-20)

9. Quais foram as mudanças em sua vida durante os 
anos seguintes? (1 Samuel 1:19-24)

Introdução

1. Qual era a situação na família de Elcana? 
(1 Samuel 1:1-8)

Aprofundando

As Mulheres da Bíblia: Ana e Eu

A Bíblia oferece muitos exemplos de 
respostas à oração. A história de Ana é a 
prova do poder da oração. Quando Deus Se 
encontrou com Ana, no templo em Siló, Ele 
não apenas respondeu sua oração pedin-
do um filho, respondeu-a confortando-a em 
sua aflição.

Ana foi a mãe de Samuel, o primeiro 
grande profeta depois de Moisés. Ana teve 
um filho excelente, mas ela também foi uma 
mãe excelente. Ela representa o ideal da 
maternidade dedicada, humilde, consagra-
da e leal.

Esperar por algo não é uma maldição. Na 
verdade, Deus pode usar a espera para pro-
duzir uma bênção caso permaneçamos fieis 
a Ele. Siga confiando em Deus. Essa é uma 
lição da história de Ana. Deus está disposto 
a nos encontrar assim como o fez com Ana.

* O Sincero Desejo de Seu Coração.
* Sua Fé.
* Sua Habilidade como Mãe.

Descobrir



10. Para os nossos dias, parece que Ana fez um 
enorme sacrifício. O que ela fez? (1 Samuel 1:24-28) 

11. O que Ana fazia a cada ano para Samuel? 
(1 Samuel 2:19)

  
12. Como eram os filhos de Eli? 
(1 Samuel 2: 12-17, 22-25) 

13. Como as instruções recebidas de sua mãe, 
nos primeiros anos de vida, se manifestaram 
posteriormente em sua vida? 
(1 Samuel 3:9-10; 19-21)

14. Quais são algumas das lições que podemos 
aprender de Ana com respeito aos filhos que nos 
foram confiados?

15. Orar por nossos filhos hoje é tão essencial 
como o era nos dias de Ana. Comprometa-se a orar 
diariamente por seus filhos – e por todos os filhos – 
que necessitam de uma bênção especial.

Seu Nome Significa: “Benevolência”
ana

Leitura Bíblica: 1 Samuel 1, 2 e 3

Palavras de Sabedoria

Aplicação para os 
Nossos Dias

Perguntas para 
Discussão

1. A oração é um impulso natural, uma 
arte ou algo que devemos aprender?

2. Ana dedicou seu filho a Deus. Os pais 
têm o direito de escolher a profissão de seus 
filhos e filhas? Explique.

Como mãe, Ana tinha a sagrada res-
ponsabilidade que lhe fora confiada. Foi ela 
quem moldou o caráter de Samuel e que lhe 
ensinou a ter inabalável fé. Desde que ele era 
bebê Ana buscou conduzir seus pensamen-
tos ao Criador. Quando se separou de seu 
filho, seguiu apresentando-o a Deus em suas 
orações diárias e até mesmo muitas vezes 
durante o dia enquanto cumpria seus deveres 
domésticos. A recompensa de Ana foi viver 
para ver seu filho se tornar uma bênção ao 
mundo. 1 Samuel 2:26 nos diz que Samuel 
cresceu no favor de Deus e dos homens. 
Como mulheres a quem nos foi confiado o 
crescimento espiritual e o desenvolvimento 
do caráter de nossos jovens, temos um exce-
lente exemplo a seguir.

Anotações:



Minha Oração Hoje

Compartilhar

“Oh, Deus, quanto desejo criar meus fi-
lhos conforme a Tua Palavra a fim de que se-
jam uma bênção ao mundo. Ajuda-me, dia a 
dia, a ser uma bênção e uma guia amável aos 
meus filhos.”

Toda mulher é capaz de alcançar e tocar 
a vida de seus filhos para o bem. Talvez não 
tenhamos dado luz à filhos, mas cada crian-
ça em nossa esfera de influência é alguém a 
quem podemos abençoar com nosso tempo 
e encorajamento. Nosso amor e bondade 
dar-lhes-á esperança e o desejo de viverem 
vidas melhores.
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