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Tema: Vencendo em Deus as “Zuações” 
 
QUEBRA-GELO  
O que você mais gosta em você? 
 
Oração breve 
Peça que um junior ore pedindo que Deus abra os 
corações de todos para ouvir, entender e praticar a 
Sua Palavra. 

Edificação 

OBS: O compartilhamento hoje será ao longo do 
Palavra 

Ler I Samuel 1.11 a 18 (cada um ler um versículo)   
                   
Havia em Israel um homem chamado Elcana, ele era 
da tribo de Efraim descendente de José, filho de Jacó. 
Elcana tinha uma esposa chamada Ana e ele a amava 
muito porém ela era estéril. 

Você sabe o que ser estéril? Isso mesmo! Que não 
pode engravidar. E o desejo do coração de Ana era 
ter filhos. Em Israel isso era muito importante. Se 
uma mulher não podia ter filhos, isso era vergonhoso 
para ela. E Ana estava muito triste com essa situação. 
 
VENCENDO AS CRÍTICAS E “ZUAÇÕES” 
Para piorar a situação de Ana havia uma mulher 
chamada Penina que “zuava” e chateava Ana o 
tempo todo. Penina tinha filhos e ao invés de 
respeitar Ana na sua dificuldade ainda ficava 
criticando. E isso deixava Ana mais triste ainda. 
 
Você já foi criticado por alguma coisa que não 
conseguia fazer? Como se sentiu? 
 
Você já criticou ou “zuou” alguém porque teve 
dificuldade em realizar alguma tarefa ou por ter 
alguma deficiência? 
 
Jamais devemos criticar as  pessoas por causa de 
alguma dificuldade que elas tenham. Quer seja de  
falar, escrever, de ler,  por  causa do seu nariz, orelha, 
corpo, porque não consegue aprender uma matéria 
ou fazer algum tipo de trabalho. Devemos respeitar  

 
as pessoas.  Se  virmos algum cego na rua precisamos 
oferecer ajuda.  Se tiver alguém com alguma 
deficiência física nunca devemos criticar.   
 
Levítico 19: 14, o Senhor, na Sua misericórdia 
extensiva aos deficientes, já havia dito: – “Não 
amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do 
cego, mas temerás o teu Deus.  Eu sou o Senhor! 
 
ACOLHIDO 
O marido de Ana a aceitava como ela era  e isso trazia 
conforto ao seu coração.  Precisamos amar as 
pessoas e lembrar que Deus nos amou a todos com 
nossas qualidades e defeitos. E que Ele quer que 
passemos esse amor as outras pessoas. 
Tem alguém que você conhece que necessita de 
ajuda? Que tal oferecer-se para dar uma forcinha? 
Talvez seja uma matéria na escola que você sabe ou 
quem sabe orar por alguém que está passando 
dificuldades. 
 

INJUSTIÇADO, MAS SEMPRE ORANDO 
Ana ainda viveu uma situação muito ruim. Um dia ela 

indo orar na igreja deles, (templo em Jerusalém). O 
profeta Eli, que era como o pastor na época,  pensou 
que Ana tinha tomado muito vinho, porque ela 
estava orando apenas com os lábios, sem emitir som. 
Então Eli pensou que Ana estava bêbada e ainda 
chamou a atenção dela.  O que ele fez não foi 
correto, porque chamou a atenção sem antes 
perguntar se Ana estava realmente bêbada, mas a 
maneira como Ana tratou a situação é que fez toda 
diferença. 
 
Você já foi injustiçado com algo que não fez e 
disseram que fez? Como se sentiu? 
Qual foi a reação de Ana? (Ler I Samuel 1.15) 

A resposta de Ana foi de maneira tranquila, sem 
xingar ou ficar nervosa e respeitando o profeta, 
porque ele era uma autoridade. Isso que fez toda a 
diferença na vida dela. Mesmo Eli julgando Ana de 
maneira errada, ela não agiu com falta de educação 
e assim Eli percebeu que estava errado e abençoou a 
vida de Ana. 
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Qual foi a resposta que Eli deu a Ana? (I Samuel 1.17) 
 
Como reagimos quando somos criticados por nossos 
pais, professores, colegas, mesmo estando certos? 
Qual é a reação diante da injustiça que devemos ter 
que agrada a Deus? Mateus 5.5 

SENDO ABENÇOADO POR DEUS 
A atitude de Ana de buscar a ajuda de Deus ao invés 
de brigar com Penina, aceitar o amor de seu 
esposo,  e não revidar com palavrões, xingamentos e 
brigas ao profeta por ter achado que ela estava 
bêbada, mas confiar em Deus e honrar as pessoas 
trouxe uma resposta para ela. 
Eli viu que realmente Ana estava aflita e abençoou 
sua vida para que Deus a desse um filho. 
E a Bíblia diz em I Samuel 1.18 que Ana já não estava 
triste mais, mas que comeu e voltou para casa alegre 
e Deus respondeu Ana e deu um filho para ela vers. 
20 

 Você crer que Deus pode ouvir suas orações? 

 
CONCLUSÃO 

Deus está sempre disposto a  nos ouvir, nós não 
‘cansamos” Deus nunca por falar com Ele. As 
vezes vamos receber um sim e Ele nos concede o que 
pedimos, mas podemos receber um espere ou um 
não. Ele sabe o que é melhor para nós, como nossos 
pais, que as vezes dizem sim e outras vezes dizem 
não ou espere. O mais importante é saber que Jesus 
nos ama e quer que falemos com Ele sempre, 
contemos quando estamos alegres, quando 
recebemos algo legal ou quando estamos triste e 
aflitos. Ele sempre está presente para nos ouvir.  

 

(Raquel Freitas do Carmo) 
 

MISSÃO DA SEMANA  

Converse e ore por um amigo que você sabe que 
sofre muitas “zuações”. Conte-lhe o que você 
ouviu hoje. 

 

 

 
 


