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Leia: 1Samuel 1:9-11, 19-20 
Introdução: Quantos dos nossos desejos cooperam com o propósito de Deus sobre 
a terra? 
Ana descobriu o segredo de receber tudo da parte de Deus. 
O evangelista João também. Ele escreveu: 
1Jo 5:14-15: "E esta é a confiança que temos para com ele: que, se pedirmos alguma 
coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto 
ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos 
feito." 
No texto que lemos inicialmente podemos reconhecer princípios poderosos para 
vivermos de maneira extraordinária o que temos pedido a Deus. 
Vejamos: 

1º Não deixe que as dificuldades e afrontas tirem sua ousadia. 
Ana estava triste, mas não destruída. (Ela tinha forças para orar e clamar) o texto 
bíblico diz que Ana “se levantou e fez um voto ao Senhor”. 
O Apostolo Paulo escreveu: 2Co 6:4-10: "Pelo contrário, em tudo recomendando-

nos a nós mesmos como ministros de Deus: na muita paciência, nas aflições, nas 

privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas 
vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito 

Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas 
da justiça, quer ofensivas, quer defensivas; por honra e por desonra, por infâmia e 

por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros; como desconhecidos e, 

entretanto, bem conhecidos; como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que 
vivemos; como castigados, porém não mortos; entristecidos, mas sempre alegres; 

pobres, mas enriquecendo a muitos; nada tendo, mas possuindo tudo." 

2º Seja específico. Saiba o que você quer. Pois Deus sabe o que quer de você. 
Ana desejava um filho.  
1Sm 1:11: "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." 
E Deus precisava de um novo Sacerdote. 
1Sm 2:35: "Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o 
que tenho no coração e na mente; defecar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele 
diante do meu ungido para sempre." 
Como é bom quando a nossa vontade é a vontade de Deus! 
3º certifique-se que o seu desejo serve e honra a Deus. 
"ao SENHOR o darei por todos os dias da sua vida" 
At 20:24: "Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que 

complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para 

testemunhar o evangelho da graça de Deus." 

Conclusão: Pedidos extraordinários cumprem propósitos extraordinários.  
Jesus na Cruz fez um Pedido Extraordinário - Lucas 23:34 E dizia Jesus: Pai, 

perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem 

Por que Ele tinha proposito Extraordinário - Hebreus 12:2,3 Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, 

pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. 

Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, 
desfalecendo em vossos ânimos 

 

 

 

Quebra-gelo: O que você 

gostaria de receber hoje? 

O que Deus falou com você 

hoje? 

Onde você está precisando 

mais do poder do Reino? Na 

sua vida espiritual, 

emocional ou na sua carne?  

Você deseja que alguma 

área de sua vida seja 

mudada por Jesus? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e Pais 

LUAU – DEEPER 

24/07- Casa do Luan e 

Flavia 

#Aigrejasomosnós! 

  

Um presente 

para Deus 
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