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Tema: Vida e Propósitos

SAMUEL E SUA EXPERIÊNCIA COM DEUS

AS DIFICULDADES DA ESTERILIDADE DE ANA
Samuel foi um grande profeta, sacerdote
e juiz, o que muitos não se atentam, é o
quanto sua mãe sofreu com a esterilidade
até conseguir engravidar.
Ser mãe sempre foi uma demonstração
de bênção aos olhos dos povos antigos,
e que o próprio Deus após haver criado o
homem e a mulher em Gn. 1.28, determina
que eles frutifiquem, multipliquem e
encham a terra.
Algumas situações bíblicas
demonstravam como um castigo, ou forma
de correção a esterilidade, como aconteceu
na casa de Abimeleque (Gn 20. 17-18) onde
Deus fechou a madre de toda sua casa,
isso demonstrava que a mulher estéril era
amaldiçoada por Deus, e que deveria ser
desprezada por seu marido que poderia ter
filhos com outras esposas, o que era permitido
nesta época.
Vemos na Bíblia algumas mulheres que
passaram pela esterilidade que de certa forma
mudaram um pouco este conceito de maldição e
transformaram a esterilidade em oportunidade
de contemplar os milagres de Deus.
Além de Ana que sofria com os insultos
de Penina, vemos também as situações das
mulheres amadas de Abraão, Isaque e Jacó.
Sara era estéril (Gn 11.30) e pôde ver
o grande milagre de Deus em sua vida
concedendo-lhe um filho já na velhice (Gn
21.2), assim também vivia Rebeca (Gn 25.21)
que foi alcançada pela poderosa mão do
Senhor e concebeu gêmeos (Gn 25.24), e por

fim Raquel passou pela mesma situação (Gn
30.1) porém o Senhor se lembrou dela (Gn
30.22) e ela deu à luz a José, o filho preferido
de Jacó.
Essa demonstração da esterilidade na Bíblia
só demonstra que Deus tem o controle sobre
todas as coisas, afinal Deus havia prometido
a Abraão que se tornaria pai de uma grande
nação, nação esta que foi gerada no milagre.
Mas porque Deus escolheu mulheres
estéreis para gerar uma nação que seria a
menina dos seus olhos?
Para demonstrar que esta nação seria
gerada exclusivamente pela mão de Deus.
Este é o Deus de Abraão que tinha uma
esposa estéril, o Deus de Isaque que tinha
uma esposa estéril e de Jacó que tinha uma
esposa estéril.
“Mas deus escolheu as coisas loucas deste
mundo para confundir as sábias; e Deus
escolheu as coisas fracas deste mundo para
confundir as fortes” (1Co 1.27).
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