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- O remédio contra a ansiedade é levar tudo
diante de Deus (Fp 4.6, 1Pe 5.7).
2. Confiança em Deus
- Ana buscou em Deus a solução do seu
problema. Ela foi ao templo, em busca de
Deus.
- Ana confiou em Deus e ele a recompensou
com Samuel, filhos e filhas (2.21).

6. ORAÇÃO
7. LEITURA DE 1 SAMUEL 1.1-18
Tempos de Ansiedade
- A epidemia tem gerado ansiedade até em
quem não conhecia este sentimento.
- Neste momento, milhares de pessoas no
mundo estão ansiosas com relação ao futuro.

- Temos que confiar em Deus – devemos
lançar fora de nossa vida o pessimismo, o
desânimo, a incredulidade e confiar mais em
Deus.
- George Müller disse: “Onde a fé começa, a
ansiedade termina; onde a ansiedade começa,
a fé acaba”.
- Os que esperam no Senhor renovam as
forças (Is 40.30,31).

- O que a Bíblia nos orienta sobre isso?
3. Louvor
- No texto que lemos Ana diz que estava com
excesso de ansiedade (v. 16).
- Ela estava ansiosa porque queria ter filhos e
não podia. A sua rival, Penina, tinha filhos e a
provocava excessivamente (v.6).
- A ansiedade de Ana a colocava em choro e
falta de alimentação (v.7,8)
- No último versículo que lemos, porém,
encontramos Ana curada. O que ela fez e o
que devemos fazer para fugir da ansiedade?

- Ana orou ao Senhor (v.10) e o seu semblante
já não era triste (v.18).
- Muitos crentes menosprezam a oração em
suas vidas.
- Como Ana devemos derramar nossa alma
perante o Senhor (v.10).

- Louvar é elogiar. Louvar a Deus é exaltar as
suas qualidades.
- O conhecimento que Ana tinha de Deus é
visível neste cântico. Para louvá-lo, devemos
conhecê-lo, pela leitura da Bíblia.
- Deus quer que o conheçamos, mais do que
façamos algum sacrifício (Os 6.6)
- O verdadeiro louvor
conhecimento (Sl 119.7)
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Conclusão
- Onde está a cura para a ansiedade? Na
oração, na confiança em Deus e no louvor.
- “A melhor maneira de não se preocupar com
nada, é orar por tudo.”

8. HINO “CUIDADO DIVINO” 165

- Jesus nos prometeu este alívio (Mt 11.28)

9. ORAÇÃO FINAL
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1. Oração

- No capítulo 2 nós temos o cântico de Ana.

