O PODER DO DESEJO
2. Elcana tinha duas esposas: uma se chamava Haná, Ana, e a outra Penina.
Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum.
3. Todos os anos Elcana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios
ao SENHOR dos Exércitos, em Siló, onde os dois filhos de Eli: Hofni e Fineias,
serviam como sacerdotes do SENHOR.
4. No dia em que oferecia sacrifícios, Elcana tinha o costume de dar porções à
sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas,
5. porém a Ana, entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era seu
amor por ela, ainda que o SENHOR não a tivesse permitido gerar filhos.
6. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente porque o
SENHOR a tinha deixado estéril.
7. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à Casa de
Yahweh, o SENHOR, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo
solitária, chorando e sem comer.
8. Então Elcana, seu marido, lhe indagava: “Ana, por que choras e não te
alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do
que dez filhos?”
(1 Samuel, 1)
Visão rápida dos personagens.
Elcana - Levita, homem de Deus que amava sua família.
Ana - Esposa temente a Deus, amada por seu marido mas não podia gerar
filhos.
Penina - segunda esposa amada por seu marido e por Ana e fazia com que
Elcana fosse um homem respeitado perante a sociedade, pois lhe gerava filhos
e filhas.
Na cultura onde a história foi narrada, quando a esposa não podia gerar filhos o
homem poderia casar-se com outra tornando-a sua segunda esposa para que
sua semente pudesse continuar pelas gerações, a primeira esposa por sua vez
deveria receber a segunda de bom grado ensinando-lhe os costumes da casa e
o que deveria fazer para agradar seu marido.
Apesar de fazer o que os costumes instruiam, toda esta situação era
vergonhosa para Ana, pois para a sociedade da época uma mulher que não
podia gerar filhos ao seu esposo não possuía valor, estava amaldiçoada. Além
disso, Ana era constantemente humilhada em sua própria casa, pois Penina
não estava satisfeita em ter um lar, um marido amoroso, cuidadoso, temente a
Deus e por poder gerar filhos a este marido, Penina queria o lugar de Ana.
Quero ressaltar alguns ensinamentos nestes versículos que lemos.
Vrs.6 Não devemos desrespeitar, falar mal, levantar falso testemunho
desonrando as pessoas que nos acolhe, seja na igreja, na família, no trabalho,
escola, Universidade, etc...

Vrs. 8
Elcana era levita, amava o Senhor e ensinava sua família a honrar a Yaweh,
mas ao mesmo tempo era insensível a dor de sua esposa.
Como sacerdotes de nosso lar devemos sim ter a palavra de Deus queimando
em nossos corações e estarmos prontos para recita-la quando preciso, mas
devemos saber como faze-lo, sabendo que o vazio que se encontra dentro de
cada pessoa não podemos completar com palavras e ações, mas que somente
Deus agindo poderá realizar o preenchimento.
Ana não tomava satisfação com Penina porque desejava honrar seu marido.
Muitas vezes em nossas vidas devemos permanecer calados para honrar ao
Senhor.
13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos.
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir.
Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a
possais suportar.
(1 Coríntios, 10)
Nosso Deus não permitirá que passemos por provas maiores do que a nossa
capacidade de suportar.
2. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por
diversas provações.
3. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança.
4. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e
completos, sem que vos falte virtude alguma.
(Tiago, 1)
Deus quer nos aperfeiçoar e nos levar a um outro nível de fé, o nível de
recebermos milagres.
Ana servia um Deus que podia e pode realizar todas as coisas, até pedia ao
Senhor o que desejava, mas pedia da maneira e com a motivação errada,
ficava sem comer e a chorar pelos cantos e isto a empatava de receber seu
milagre.
3. E quando pedis não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada,
simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres.
(Tiago, 4)
Ana pedia um filho ao Senhor porque queria:
- ser mais amada por seu marido.
- Ser respeitada perante a sociedade.
- Ser respeitada por Penina e mostrar que ela também poderia fazer seu
marido um homem respeitado na sociedade.
Para que você pede do Senhor prosperidade financeira?

Para que você pede do Senhor a libertação do seu marido, filho, parentes ou
amigos?
Para que você pede ao Senhor a sua aprovação no vestibular?
I Samuel 1:9-11
9. Certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e
beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à
entrada do santuário do SENHOR, Ana se levantou
10. e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao SENHOR.
11. E fez o seguinte voto: “Ó SENHOR Todo-Poderoso, se quiseres dar
atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres
da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o
dedicarei a ti, Yahweh, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua
barba jamais serão cortados!”
(1 Samuel, 1)
19. Bem cedo, no dia seguinte, Elcana e toda a sua família levantaram-se e
depois de haverem adorado ao SENHOR, retornaram para casa, em Ramá.
Elcana teve relações sexuais com sua esposa Ana, e o SENHOR lembrou-se
dela respondendo favoravelmente à sua oração.
20. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho a quem
chamou de Shemuel, Samuel, explicando: “Eu o roguei a Yahweh!”.
(1 Samuel, 1)
Após mudar sua postura e motivação Ana recebeu seu milagre.
Ana recebeu o que pediu ao Senhor quando quando consagrou a ele seu
objeto de desejo.
Tudo que desejamos e pedimos ao Senhor deve ser para glorificar seu Santo
nome.
Ana agora:
- Podia dizer que seu marido era respeitado por causa de também de seu filho.
- Não receberia mais os insultos de Penina.
- Anos depois tornar-se-ia respeitadíssimo perante a nação, pois seu filho se
tornaria o sacerdote que ungiria a dois reis em Israel.
Entenda que o teu milagre quando consagrado ao Senhor trará inúmeros frutos
que serão usufruidos por Deus, por você e por muitas pessoas por muitos
anos.

