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1 Samuel 1: 1-17 
 

“Houve um homem de Ramataim-Zofim, da região montanhosa de 
Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho 
de Toú, filho de Zufe, efraimita.Tinha ele duas mulheres: uma se 
chamava Ana, e a outra, Penina; Penina tinha filhos; Ana, porém, 
não os tinha.  Este homem subia da sua cidade de ano em ano a 
adorar e a sacrificar ao SENHOR dos Exércitos, em Siló. Estavam 

ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do 
SENHOR.  No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava 

ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e 
filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, 

ainda mesmo que o SENHOR a houvesse deixado estéril. (A sua 
rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o 

SENHOR lhe havia cerrado a madre.) E assim o fazia ele de ano 
em ano; e, todas as vezes que Ana subia à Casa do SENHOR, a 

outra a irritava; pelo que chorava e não comia. Então, Elcana, seu 
marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E 
por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez 

filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o 
sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do 

SENHOR, levantou-se Ana, e, com amargura de alma, orou ao 
SENHOR, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: 

SENHOR dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição 
da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não 

esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao SENHOR o darei por 
todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará 

navalha. Demorando-se ela no orar perante o SENHOR, passou Eli 
a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no 

coração falava; seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia 
voz nenhuma; por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até 
quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho! Porém 
Ana respondeu: Não, senhor meu! Eu sou mulher atribulada de 

espírito; não bebi nem vinho nem bebida forte; porém venho 
derramando a minha alma perante o SENHOR. Não tenhas, pois, a 

tua serva por filha de Belial; porque pelo excesso da minha 
ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então, 
lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a 

petição que lhe fizeste”. 
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Gerando Filhos para Deus 
 
Se queremos agradar o coração de Deus, é muito importante 
gerarmos filhos para Ele.  
 
Quando geramos filhos para Deus, não geramos apenas pessoas, 
mas, geramos ministérios.  
 
Samuel representa um mover de Deus num tempo em que não se 
ouvia falar de ministérios proféticos. Deus está movendo-se hoje 
em nosso meio, para levantar ministérios que alcancem a nossa 
geração. 
 
Ana não gerou apenas um filho, ela gerou um mover de Deus, um 
profeta do Senhor. A partir dele uma nova linhagem de milhares de 
profetas foi levantada. Este fruto alcançou outras gerações.  
 
Ana foi o instrumento que Deus encontrou para gerar a Samuel - 
Aqui, Ana simboliza a Igreja, que é o útero de Deus. Do mesmo modo, 
o Senhor espera que sejamos seus instrumentos em nossa geração.  
 
Porém, só geramos para Deus quando completamos o processo: 
Ganhar, consolidar, treinar e enviar.  
 
Jo 15:16 - Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo 
contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que 
vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo 
quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. 
 
O desejo de Deus é o fruto que permanece, que impacta as gerações.  
 
Deus quer nos tirar da posição de conforto e segurança, para nos 
levar a um novo nível, avançando rumo ao alvo da vocação celestial.  
Fp 3.14 - Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de 
Deus em Cristo Jesus. 
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Nunca será fácil gerar filhos para Deus - As circunstâncias em que 
Ana gerou Samuel foram de pressão, dor, dificuldades... Hoje não é 
diferente.  
 
Jz 21:25 – Naqueles dias, não havia rei em Israel; cada um fazia o 
que achava mais reto. 
 
O livro de Juízes termina melancolicamente, mostrando uma realidade 
nada animadora sobre a situação espiritual naqueles dias, mas a partir 
de 1 Samuel, Deus começa a contar a história de Ana e de Elcana. 
Esta história não é apenas natural, mas o início de uma revolução 
espiritual.  
 
Ana aponta para Igreja - Samuel não é apenas um fruto imediato, 
mas um fruto que não vem tão rápido, porém, que Deus vai gerando. 
Há frutos que demoram mais para serem gerados. Deus tem um 
tempo para cada tipo de fruto.  
 
Apesar de Ana ser estéril naturalmente, era espiritualmente fértil. 
Deus a escolheu porque Ele conhecia o seu coração. Ela estava 
sofrendo todo tipo de pressão e tribulação, mas decidiu andar por fé. 
Naquele tempo não havia a quem recorrer. Não havia profeta, não 
havia nada que pudesse resolver o seu problema.  
 
O andar em fé honra a Deus, O agrada. Ela buscou a Deus, porque 
somente Ele poderia lhe dar solução.  
 
Só há um meio de experimentarmos o sobrenatural de Deus: 
Abandonar as circunstâncias naturais e mover-se em fé. A nossa fé é 
que remove as montanhas contrárias à multiplicação de nossas 
células, e contrárias à nossa vida.  
 
Ana agiu, creu e não abriu mão daquilo que Deus tinha para ela. 
Não podemos desistir das promessas que Deus fez para nós. Ao invés 
de murmurarmos e esmorecermos, temos que orar e gemer diante do 
Senhor até alcançarmos o cumprimento do propósito de Deus.  
 
Existem alguns tipos de pessoas que nunca gerarão filhos para 
Deus: 
 
01 – Elcana – representa os conformados. Embora ele fosse marido 
de Ana, ele não percebia claramente o que Deus estava fazendo.  
 
Traços do perfil deste tipo de pessoas: 
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(a) Tem a mente natural - Não discernem o que Deus está fazendo.  
 
Há dois tipos de crentes: os consumidores e os ministros. Devemos ter 
um coração sensível àquilo que Deus está fazendo e colaborarmos 
para o cumprimento do propósito de Deus.  
 
Uma pessoa natural sempre se opõe ao mover de Deus. Pessoas 
conformadas não saem do lugar.  
 
(b) São religiosos - Elcana subia todo ano para ministrar ao Senhor, 
mas quando Deus quis levantar o mover de Deus, ele não entendeu.  
 
A falta de clamor gera esterilidade. Ana era estéril no seu ventre, mas 
Elcana era estéril no seu coração. Se dependesse dele, aquela 
geração continuaria sem o profeta.  
 
02 – Penina - representa Os críticos – Embora fosse naturalmente 
fértil, era estéril espiritualmente.   
 
Características dos críticos:  

 Sentimentos de ciúmes  

 Sentimento de inveja 

 Sentimento de desprezo 

 Sentimento de inimizade  

 Sentimento de egoísmo 
 

São pessoas sempre resistentes ao mover de Deus, porque não 
querem sair da posição que estão. São também acomodadas. 
 
Penina também subia para sacrificar com Elcana – era religiosa; 
estava o tempo todo envolvida com rituais, mas tinha um coração 
errado.  
 
Deus sempre olha o coração – Deus não olha a somente a 
experiência. Quando Deus vai gerar o mover, Deus procura o coração. 
 
Davi foi usado por Deus e foi testado em seu coração quando, depois 
de ser exaltado até com músicas, foi colocado como escudeiro.  
 
Ana também foi testada através de críticas do diabo contra ela. Penina 
tinha ciúmes e inveja de Ana porque Elcana amava-a mais que ela, 
porque ela recebia uma porção maior.  
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Para gerarmos filhos segundo o coração de Deus, temos que ser 
testados por Ele - precisamos pedir ao Espírito Santo que derrame 
luz no nosso coração para que vejamos as mazelas de nossa alma e 
mudemos as motivações do nosso coração. Temos que nos enxergar 
na luz de Deus.  
 
03 – Eli – representa os que não tem discernimento espiritual 
 
Característica de uma pessoa sem discernimento:  

 Julga pela aparência – Jesus não escolheu os “grandes líderes” 
e conhecedores das escrituras, porque Deus vê o coração. 
 

 Sem critérios para constituir líderes – precisamos levantar 
líderes que sejam aprovados espiritualmente. Não podemos 
olhar somente as aparências. Se queremos alcançar grandes 
alvos, precisamos de uma equipe treinada, com peso 
espiritual, que têm realidade espiritual. 

  

 Geram Hofini e Finéias – seus filhos eram indiferentes a Deus. 
Quando iam sacrificar, ignoravam aquilo que Deus tinha 
estabelecido, eram irreverentes.  
 
Apontam para líderes que apenas cumprem o protocolo, mas 
não têm um coração para Deus, não têm temor para com o 
nome do Senhor. Nós podemos escolher hoje que tipo de 
geração teremos: Samuéis ou Hofini e Finéias...  

 
Os filhos que Deus quer são gerados na intercessão, no meio do 
clamor, das pressões, das lágrimas. Deus usou Ana para levantar 
Samuel.. 
 
Que tipo de filhos estamos gerando? Não basta termos filhos. Temos 
que gerar filhos segundo o coração de Deus.  
 
Ana representa a Igreja que gera filhos para Deus 
 
(a) Ela não aceitou as circunstâncias - Mesmo tendo orado muitas 
outra vezes, não desistiu. Buscou ao Senhor uma vez mais, com fé 
nas promessas. 
 
(b) Ela foi obediente - Ana reconheceu a liderança de Eli – porque era 
espiritual e reconhecia que ele era uma autoridade constituída por 
Deus. Isto agrada o coração de Deus. 
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(b) Ela tinha um desejo real e intenso – Havia uma intercessão grande 
– “perseverando ela em orar perante o Senhor” (v.12). Foi com 
lágrimas que Ana gerou Samuel. O segredo foi que o filho foi 
desejado. 
 
Houve dois tipos de lágrimas na vida de Ana:  
 
V. 8 – Não tocou no coração de Deus - porque chorou somente por 
sua vergonha e autocomiseração. 
 
V.10 – Tocou o coração de Deus - porque chorou por um propósito 
maior que o seu orgulho. Chorou para ver a vontade de Deus se 
cumprir através de sua vida.  
 
Temos que chorar por nossa família, nossos discípulos, nossas 
células, pelos perdidos. Uma geração segundo o coração de Deus é 
regada de lágrimas, porque sentimos aquilo que o Senhor sente em 
Seu coração.  
 
 
Conclusão: Deus nos chama para gerar filhos para Ele. Faça parte 
desse mover! Decida que sua vida será um instrumento de Deus para 
gerar ministérios em nossa geração. 


