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Vencendo Obstáculos, Alcançando Sonhos 
 

1 Samuel 2:6,7 

Introdução: o texto da base da meditação dessa semana, fala da soberania de Deus. A Bíblia 
diz que é ele que tira a vida, e a dá; faz descer à sepultura, e faz subir. O senhor empobrece e 
enriquece; abaixa e também exalta”. O tempo pertence ao Senhor, Ele é livre e soberano para 
fazer como quer e quando quer. Sendo assim, aqueles que se aproximam dele tem que confiar 
totalmente que serão respondidos em seus anseios, suas súplicas não passarão despercebidas 
diante dele.  

Todavia, durante o tempo da espera – tempo em que não alcançamos ainda as respostas do 
que estamos buscando – teremos que ter uma postura firme e decidida para não desistirmos 
das nossas metas. Existiu em Israel uma mulher chamada Ana que tinha o sonho de ser mãe. 
Porém, ela era estéril, não podia gerar filhos. Mesmo assim, Ana não desistiu de sonhar em ser 
mãe, continuou insistindo e buscando em Deus o milagre. Durante o tempo da espera, Ana 
enfrentou três obstáculos que surgiram diante dela, com o objetivo de fazê-la desistir. 

Hoje veremos quais os obstáculos enfrentados por Ana, e como esses mesmos obstáculos 
surgem diante de nós, enquanto estamos esperando a resposta de Deus. 

 
1. Penina – Ana era esposa de Elcana, e esse homem tinha duas esposas, o nome da outra era 

Penina. Em 1 Samuel 1:6 a Bíblia diz que Penina era a sua rival, e que lhe provoca 
excessivamente para irritá-la, por ela não poder ser mãe. Penina tinha filhos e Ana, não. Por 
isso, ela debochava de Ana, querendo mostrar que era mais abençoada. 

 
Muitas vezes, enfrentamos esse tipo de obstáculo. Pessoas que não têm nenhuma relação com 
Deus, que não vão à Igreja, não frequentam uma célula, nos provocam dizendo que não fazem 
nada do que fazemos e tem uma vida melhor do que a nossa. No Salmo 79:10, Asafe diz: “Por 
que diriam as nações: onde está o teu Deus?” Quantas vezes ouvimos isso: “Você vive enfiado 
numa igreja. Do que está adiantando isso tudo? Onde está o teu Deus”. 

 
Quando isso acontecer, é porque chegou o tempo de sermos firmes e não desistirmos dos 
nossos sonhos diante das provocações do adversário. É hora de firmarmos o nosso pé nas 
promessas de Deus e não recuarmos. Toda humilhação pela qual tivermos que passar, não será 
nem sombra perto da exaltação que Deus tem para os que permanecerem crendo na sua 
Palavra. 

 
2. Eli – o segundo obstáculo que Ana teve que vencer se manifestou na figura do sacerdote Eli. 

Por estar muita aflita, Ana se demorou na oração, isso chamou a atenção de Eli que foi 
observá-la e viu que ela só mexia os lábios sem que se ouvisse nenhuma palavra. Por isso, o 
sacerdote a teve por embriagada.  

 
É interessante e ao mesmo tempo sutil esse obstáculo. Muitas vezes, imaginamos que ao nos 
aproximarmos da igreja receberemos toda a compreensão que esperamos. Todavia, a 
princípio, não foi o que aconteceu com Ana. Pelo contrário, ela foi mal interpretada por Eli, ele 
a repreendeu: “Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho”. 
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Podemos nos decepcionar com a igreja, com o pastor, com o líder, com a célula, por não 
alcançarmos a compreensão que esperávamos. Entretanto, se ficarmos presos à decepção não 
alcançaremos nada. Senão, vejamos. Quando o sacerdote Eli achou que Ana estava 
embriagada, ao invés de ir embora chorando por ter sido injustiçada, Ana disse a ele a verdade 
e expôs a aflição do seu coração. Então o sacerdote reconheceu que a sua avaliação estava 
errada e abençoou Ana: “Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe 
fizeste”. Este foi o momento em que Deus deu a ela a bênção que ela queria. Aquele foi o 
momento em que ela deixou de ser estéril. 

 
Se ficarmos presos ao argumento, podemos até ter uma boa desculpa para justificarmos os 
nossos fracassos, mas não alcançaremos os nossos sonhos. Portanto, vença o argumento, abra 
o teu coração e seja abençoado (a)! 

 
3. Elcana – o terceiro obstáculo que Ana venceu para poder realizar o seu sonho, se apresentou 

na figura do seu próprio marido. Elcana disse a ela: “e por que estás de coração triste? Não te 
sou eu melhor do que dez filhos?” Na tentativa de ajudá-la, Elcana queria levá-la a se 
conformar com a sua esterilidade. Ana cria que Deus poderia lhe abrir a madre e dar-lhe filhos, 
mas diante da sua tristeza e humilhação, seu marido quis aliviar o peso da sua alma. 

 
Não existia maldade  no que Elcana estava fazendo. Assim também é com muitas pessoas que 
estão conosco e, vendo o nosso sofrimento, na tentativa de nos ajudar, acabam semeando o 
conformismo. São pessoas solidárias, mas que consagram a derrota, que confirmam a 
esterilidade e consolidam a doença. 

 
O Deus ao qual servimos e no qual cremos, é o Todo-Poderoso, não existem impossíveis para 
Ele. Ana creu assim e viu o sonho se realizar. Ela venceu os obstáculos e alcançou o seu sonho. 
Além de se tornar mãe do profeta Samuel, Deus deu a ela mais três filhos e duas filhas (1 Sm 
2:21). Portanto, creia, vença os obstáculos e alcance os teus sonhos. 

 


