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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Qual é o seu sonho? 2) Você já teve sonhos? 3) Conte a experiência de 

ter realizado um sonho muito desejado? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – 1º Samuel 1.10-11 

 

Talvez alguns de seus sonhos se tenham perdido ao longo do caminho. Talvez outros sonhos se tenham transformado 

em pesadelos. Ou, quem sabe, você já sepultou na cova do esquecimento alguns dos seus melhores sonhos. Até mesmo 

já desistiu de alguns que durante muitos anos o mantiveram cheio de esperança. Quero desafiar você hoje a resgatar 

aqueles sonhos que já estão no arquivo morto da sua história. Encorajo você a abrir os arquivos da sua memória e trazer 

de volta sonhos há muito esquecidos. Creio que o Deus dos impossíveis pode ressuscitar seus sonhos. Ele chama à 

existência as coisas que não existem. Tudo é possível ao que crê. Não se conforme com a decretação do fracasso em sua 

vida. Não desista, espere em Deus, ainda que contra todas as expectativas. O Senhor pode realizar um milagre em sua 

vida. Desta forma, Ana nos ensina três princípios para alimentar os nossos sonhos enquanto estamos na sala de espera. 

 

1. Não desista dos seus sonhos, pois Deus está AGINDO. Ana orou vários anos pela sua enfermidade, sem ver nenhuma 

evidência da sua cura. Ela sofreu todo tipo de pressão para desistir de esperar de Deus um milagre. Contudo, nem os 

destruidores de sonhos, nem a aparente demora de Deus esvaziaram o seu coração de esperança. Ela continuou orando 

e entendendo pela fé que Deus poderia realizar algo extraordinário (v. 10). Não deixe a chama da esperança apagar-se 

no seu coração. Deus está agindo enquanto você o busca. Acredite que o impossível dos homens é possível para Deus. O 

Senhor é maior do que os nossos problemas. Para ele não há coisa demasiadamente difícil. 

 

2. Não desista dos seus sonhos, mas ABRA o seu coração para receber a PALAVRA PROFÉTICA. Ana revelou uma grande 

maturidade em relação ao sacerdote Eli. Ele a tratou como se ela estivesse embriagada (v.14). Ela, porém, não saiu da 

Casa de Deus magoada, falando mal do sacerdote. Ela não abrigou no coração as palavras insensatas de Eli. Ela não saiu 

do templo dizendo: "Nunca mais eu volto a este lugar". Ela não deixou o seu coração azedar, mas respondeu para Eli o 

que está escrito nos versos 15 e 16. Imediatamente, o mesmo sacerdote que acabara de falar uma bobagem agora se 

transforma em profeta de Deus e traz uma mensagem do céu para Ana (v. 17). Ana acolheu essa palavra como Palavra 

de Deus e como resposta às suas orações, e sua vida foi transformada. A Palavra profética foi um remédio para a sua 

alma. 

 

3. Não desista dos seus sonhos, mas VOLTE a vivê-los INTENSAMENTE. Depois de ter recebido essa palavra profética, 

Ana parou de chorar, voltou a sorrir, começou a respirar o oxigênio da vida e caminhou na direção do milagre. Ela voltou 

para casa, coabitou com o seu marido e Deus abriu o seu ventre para conceber (versos 18 e 19). Porém, Ana não apenas 

foi a mãe do maior profeta daquela geração, como também, gerou outros três filhos e duas filhas (v. 21). A bênção de 

Deus foi muito além da sua expectativa. Deus é especialista em abençoar seu povo além daquilo que foi pedido. É hora 

de você sair da caverna da angústia. É hora de sacudir a poeira, parar de chorar e voltar a sonhar de novo. A vida é 

maravilhosa, é um presente de Deus, é um milagre diário do céu. 

  

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que já desistiu dos seus sonhos. Fale de Jesus para ela e seja um canal usado por 

Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 
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