
  

CÉLULA 07/2022 

 

QUEBRA GELO 
 
Você tem algum pedido que fez a Deus, que ainda não aconteceu e você continua persistindo em 
oração? 

 
No fim da célula peça para refletirem se estão insistindo ou persistindo com as orações daquilo 

que deseja. 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
TEMA: OI DEUS, SOU EU DE NOVO 

I Samuel 1:1-8 

 
 

Vamos falar deste tema, através de duas palavras que até podem ser parecidas, mais que podem 

nos levar a destinos diferentes. 

 

INSISTIR x PERSISTIR 

 

 “Houve um homem de Ramataim-Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de 

Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufe, efrateu. E este tinha duas mulheres: o nome de 

uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, 

este homem, da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em 

Siló; e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que 

no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus 

filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente; porque amava a Ana, 

embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para a 

irritar; porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre 

que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava; por isso chorava, e não comia. Então Elcana, 

seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E porque está mal o teu 

coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos?” 1 Samuel 1:1-8 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/1/1-8+


 

Quando lemos estes versículos, vemos o contexto da palavra INSISTIR: 

INSISTIR = realizar uma ação e repetir essa mesma ação inúmeras vezes. 

Exemplo: a receita de um bolo. Para que ele dê certo, repetimos sempre a mesma receita. 

Se fizermos sempre a mesma coisa, vamos obter sempre o mesmo resultado. 

 

Faltava algo para Ana. Faltava seu sonho. O desejo que havia no coração dela. Ana ia à Casa do 

Senhor, todos os anos, ofereciam sempre os mesmo sacrifícios. Mas Ana se mantinha 

INSISTINDO na mesma ação: chorar e não comer. 

Neste momento, tinha ali mais um INSISTENTE, o esposo, Elcana. Elcana insistia que Ana se 

contentasse em ser a esposa mais amada, e que isso a bastasse. 

 

Quantas vezes nos deparamos com este mesmo cenário, pessoas na Casa do Senhor: 

insatisfeitas; frustradas; estéreis, mas que permanecem fazendo as mesmas coisas, e assim 

colhem as mesmas coisas. 

 

E agora vamos falar sobre PERSISTIR: 

“Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló; e Eli, sacerdote, estava 

assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de 

alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. 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 

não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da 

sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar 

perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava; só se moviam 

os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz; pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe 

Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. 

Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito; nem vinho 

nem bebida forte tenho bebido; porém tenho derramado a minha alma perante o SENHOR.”  

1 Samuel 1:9-15 

 

PERSISTIR = Mudar a ação até que consiga o resultado desejado. 

PERSISITIR É VOCÊ NÃO MUDAR O PROPÓSITO, MAIS SIM MUDAR A AÇÃO. 

Ana não mudou o propósito, Ana mudou a sua ação. Levantou-se; orou ao Senhor; chorou 

abundantemente e fez um voto.  Ana se moveu, Ana PERSISTIU 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/1/9-15+


OI DEUS, SOU EU DE NOVO... 

Eli ao avistar Ana, a chamou de embriagada, mas mesmo em meio as suas dores Ana sabia quem 

ela era. Podemos claramente a imaginar dizendo: 

- Não estou embriagada! Eu sou, atribulada de espírito, tenho excesso de ansiedade, e estou 

aflita. 

 

Escute: NÃO É POSSIVEL MUDAR DE IDENTIDADE CONFORME A SUA DOR! 

Você precisa saber quem você é. E quando você souber quem você é, vai saber no que você deve 

persistir. 

 

 A Bíblia nos mostra pessoas que ficaram conhecidas pelas suas dores: 

- a mulher do fluxo de sangue, qual o nome dela? 

- o paralítico do tanque de Betesda, qual o seu nome? 

- o endemoniado gadareno, qual seu nome? 

 

Você quer ser conhecido pelo seu nome ou pela sua dor? 

Ana permaneceu conhecida pelo seu nome, pois sabia quem ela era. 

 

Ler I Samuel 1:17 ao 20 

“Então respondeu Eli: Vai em paz; e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E 

disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e 

o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o 

Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, em Ramá, e Elcana conheceu a Ana sua mulher, e o 

Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, e deu à luz um 

filho, ao qual chamou Samuel; porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor.” 

 

Em que você precisa Persistir hoje? 

O que esta estéril na sua vida? 

 

Oi Deus, sou eu de novo.  Não pare, Persista, a resposta de Deus vai te surpreender. 

“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque, aquele que pede, 

recebe; e, o que busca, encontra; e, ao que bate, abrir-se-lhe-á.” Mateus 7:7 e 8 

 

Pra Thais. 

______________________________________________________________________________ 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/7/7,8+


 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Marcos 8:34-37 – Uma alma vale mais que o mundo inteiro.  

_______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

04, 05, 06/03 – Encontro de Homens da Equipe 2 

Dia 06/03 – Culto da Família as 9 e às 18h e Início da campanha “Aliança de Milagres” (08 

semanas). Convide uma vida que precisa de Jesus e faça uma aliança com ela. 

Dia 10/03 - Macro Célula de Homens as 19h30 

18, 19 e 20/03 - Encontro de Mulheres da Equipe 1 

19/03 - Rede de Jovens 

26/03 – Vigília 

26 e 27/03 – Acampa Juniores 

 

ATENÇÃO: - Usem máscara cobrindo a boca e o nariz durante o culto e utilizem apenas as 
cadeiras sem faixa. NÃO RANQUEM E NEM SENTEM EM CIMA DAS FAIXAS. 

Obrigada 
 

_______________________________________________________________________________  

 
 

  

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita. 
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 


