
Famílias saudáveis 
que amam missões 

entregam seus fi lhos 
ao Senhor, para que a 
vontade de Deus seja 
feita na vida deles.
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Dia 29
A FAMÍLIA E A ENTREGA DOS FILHOS AO SENHOR

“Por isso eu também o entreguei ao Senhor, pois 
todos os dias que viver, ao Senhor estará entregue. 
E adoraram ali ao Senhor.” (1Sm 1.28)

ABíblia nos conta a história de Ana, uma mulher 
que sofria duramente por ser estéril. A vida Ana 

foi marcada pela tristeza e pelas provocações de 
Penina, concubina de seu ma-
rido. Mas Ana busca ao Senhor 
em oração. Ela, que tem esse 
grande desejo de ser mãe, 
abre o coração e pede a Deus 
um fi lho. Ana faz uma aliança 
com o Senhor, de que, ao ser 
presenteada com um fi lho, ela 
o entregaria ao Senhor. Veja
a sua oração: “SENHOR dos
Exércitos, se benignamente
atentares para a afl ição da tua
serva, e de mim te lembrares, 
e da tua serva te não esquece-
res, e lhe deres um fi lho varão, ao SENHOR o darei por 
todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não 
passará navalha” (1Samuel 1.11). Deus bondosamente 
ouviu o clamor de Ana e a agraciou com a chegada 
de um lindo fi lho, o qual recebeu o nome de Samuel.
Os dias foram passando como nos mostra o texto 
bíblico, mas Ana não deixou o tempo apagar do seu 
coração aquele compromisso, como nos mostra o 
verso 22: “Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: 
Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para 
ser apresentado perante o SENHOR e para lá fi car
para sempre”. De fato, Ana fez conforme prometeu. 

Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um 
novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de 
vinho, e o apresentou à Casa do SENHOR, a Siló. Era 
o menino ainda muito pequeno. Disse Ana ao sacer-
dote Eli: “Ah! Meu senhor, tão certo como vives, eu 
sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando 

ao SENHOR. Por este menino
orava eu; e o SENHOR me
concedeu a petição que eu 
lhe fi zera. Pelo que também o
trago como devolvido ao SE-
NHOR, por todos os dias que
viver; pois do SENHOR o pedi.
E eles adoraram ali o SENHOR”
(1Sm 1.26-28).
Talvez este seja um dos gran-
des desafi os que os pais en-
frentam nestes dias: o desafi o 
da entrega. Porém, famílias 
saudáveis que amam missões 

entregam seus fi lhos ao Senhor, para que a vonta-
de de Deus seja feita na vida deles. Se for desejo 
de Deus convocá-los para servirem como ministros 
do Reino, assim o Senhor o fará. Fica o desafi o para 
cada pai, cada mãe, fazer como Ana: devolver seus 
fi lhos a Deus e deixar que Ele os direcione em todas 
as coisas, inclusive em sua vocação. Samuel teve 
toda uma vida dedicação à obra do Senhor. Assim 
também pode acontecer com nossos fi lhos. Por isso, 
faça como Ana: devolva seus fi lhos a Deus! Você es-
taria disposto a entregar o seu Samuel como forma 
de gratidão e adoração ao Senhor?

Oremos
1. Por famílias saudáveis que entreguem seus fi lhos ao Senhor.
2. Pelos pais, para que se lembrem da dedicação de seus fi lhos no altar e não os desestimulem à obra

missionária quando e se Deus os chamar.
3. Pelos pais, para que encarem como motivo de grande honra e alegria o chamado de seus fi lhos.
4. Pelos pais, para que, se for o caso, compreendam com amor e gratidão a Deus a decisão de seus fi lhos

pelo ministério.
5. Pelos fi lhos, para que, se isso acontecer, não desobedeçam ao chamado de Deus e sejam dirigidos

inteiramente por Ele.




