
Os nossos sonhos devem ser sempre estar vivos diante de nós. 
“Sonhe e ganharás o mundo!” diz um grande pregador dos nossos 
dias. 
 
E Deus também se agrada daqueles que têm sonhos de vitória, de 
crescimento e de conquistas pessoais e para o Reino de Deus. 
 
No entanto, nossos sonhos devem ter propósitos nobres e para 
isso, devemos aprender a sonhar conforme os sonhos de Deus! 

 
O PROPÓSITO DOS SONHOS DE DEUS 

 
I Samuel 1.17-18 

“17 Então, lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel 
lhe conceda a petição que lhe fizeste. 18 E disse ela: Ache a tua 
serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e 

comeu, e seu semblante já não era triste.” 
 
Nesse texto, conhecemos um pouco sobre a história de Ana, uma 
mulher hebreia, casada com Elcana e que também era casado com 
Penina.  
 
Ana era uma mulher infeliz. Apesar de ser amada pelo marido, ela 
não era uma mulher completa, justamente por não conseguir gerar 
filhos. Ao contrário de Penina, que era uma mulher fértil.  
 
Ana vivia em uma época em que, uma mulher que não pudesse 
gerar filhos não tinha valor para a sociedade.  
 
E não bastasse a dor de não poder ser mãe, Ana tinha que conviver 
com as constantes afrontas e provocações de Penina, que era 
considerada sua adversária. 
 
Mas a situação começou a mudar quando Ana percebeu que 
precisava mudar de atitude para conseguir seu milagre. 

 
Veremos alguns aspectos importantes sobre o posicionamento que 
Ana passou a ter em relação à sua vida, que a levou a obter o 
milagre que realizaria o seu sonho. 

 
01. ANA FICOU TOTALMENTE INCONFORMADA COM SUA 
ATUAL SITUAÇÃO. 



 
Rm 12.1-2 “1 Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de 

Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2 
E não vos conformeis com este século, mas transformai-
vos pela renovação da vossa mente, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus. ” 

a. Pessoas conformadas não prosperam 
b. Pessoas conformadas não crescem 
c. Pessoas conformadas não avançam 
d. Pessoas conformadas não são libertas 
e. Pessoas conformadas não geram filhos 

 
02. ANA FOI IMPULSIONADA A SAIR DA POSIÇÃO DE 
COMODISMO E COMEÇOU A CAMINHAR NA DIREÇÃO DAS 
PROMESSAS DE DEUS.  

 
Mateus 9.20-22 “20 E eis que uma mulher, que durante 

doze anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por 
trás dele e lhe tocou na orla de sua veste; 21 porque dizia 
consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei 
curada. 22 E Jesus voltand0-se e vendo-a, disse: Tem 
bom ânimo, a tua fé te salvou. E, desde aquele instante, a 
mulher ficou sã. “ 

 
Essa mulher mesmo estando fraca devido a constante hemorragia, 
talvez juntando suas últimas forças, enfrentou a multidão que 
apertava Jesus, e foi na sua direção Dele, para receber o seu 
milagre. 

 
Ana não tinha outra solução, a não ser depositar sua esperança no 
Senhor. 
 
 
03. ANA PRECISOU MUDAR, PARA O MILAGRE ACONTECER. 
 

a. Todos os anos, Elcana ia à cidade de Siló para oferecer 
sacrifícios a Deus. 

b. Ana sempre acompanhava seu marido. 
c. A Arca da Aliança estava naquele lugar. 
d. O sacerdote Eli intercedia a Deus pelo povo. 

 



Olhando a rotina na vida de Ana, fazemos uma analogia com os 
dias de hoje: 

1. Ana era frequente em buscar a Deus (Não faltava culto) 
2. Ali havia sacrifício (Louvor) 
3. Havia presença de Deus (Poder do Espírito Santo) 
4. Havia sacerdote (Pastor/Intercessor)  

 
Então percebemos que, o que precisava mudar era Ana.  
 
Algumas vezes queremos culpar tudo e todos, pelo que acontece 
conosco, e não percebemos que quem precisa mudar somos nós. 
Em I Sm 1.10 diz que: “Levantou-se Ana, e, com amargura de 
alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.” 
 
E no versículo 15 diz que ela derramou a sua alma ao Senhor. 
 
 
04. ANA PERCEBEU QUE OS SEUS SONHOS TÊM QUE ESTAR 
EM CONCORDÂNCIA COM OS SONHOS DE DEUS. 

 
I Sm 1.11 diz: “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.” 
 

a. Tudo que pedimos para Deus, tem que ter um 
propósito. 

b. Sonhos não são somente para satisfazer nossos 
desejos. 

c. A realização dos sonhos são para, também, 
abençoar os que estão ao nosso redor. 

d. Deus não envia recursos (Samuel), sem que antes 
nós tenhamos um propósito (voto). 

 
 
05. TEMOS QUE AGIR COMO SE O MILAGRE JÁ ESTIVESSE 
SENDO GERADO. 
 
Ana vivia deprimida, não queira comer e só chorava (ISm 1.7,8), 
seu coração vivia triste. Mas quando Ana recebe a palavra do 
homem de Deus (I Sm 1.17), imediatamente ela se levanta, come e 
seu coração se enche de alegria. 



 
 
CONCLUSÃO 

 
Quando você sair daqui, saia crendo que a palavra de Deus foi 
liberada sobre a sua vida e para o milagre chegar é só uma questão 
de tempo.  
 
Mas, desde já, comece a preparar o ambiente para o seu milagre 
(Samuel). 


