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A SABEDORIA
VEM COM A IDADE



1. Qual era a profissão de Ana? (Lucas 2:36)

2. Qual era a idade de Ana nessa ocasião? 
(Lucas 2:36-37)

3. Qual era seu status conjugal? (Lucas 2:37)

4. Como ela passava seu tempo? (Lucas 2:36)

Nota: A despeito da perda de seu marido, Ana 
permaneceu fiel a Deus. Ela estava entre as mulheres 
fiéis que diariamente adoravam no templo e que 
tomavam parte nos serviços religiosos.

No início do capítulo, nos versos 22 a 35, lemos a 
respeito de Maria e José trazendo o bebê Jesus ao 
templo para apresentá-lo ao Senhor. O profeta Simeão 
reconheceu Jesus como o Salvador e abençoou a 
família. Ele também deu alguns vislumbres de como 
seria a vida de Jesus na Terra.

5. Depois de Simeão ter abençoado Maria, José e o 
bebê Jesus, quem entrou em cena? (Lucas 2:36)

6. A Bíblia nos diz que Ana deu graças ao Senhor e 
então fez o quê? (Lucas 2:38)

Introdução

Aprofundando

As Mulheres da Bíblia: Ana e eu

Ana de Jerusalém era profetisa. Houve 

algumas poucas outras antes dela – mulhe-

res piedosas e inspiradas cujas ações eram 

bem conhecidas e cujas palavras eram lem-

bradas.

Ana era conhecida por sua notável devo-

ção, por suas orações constantes e sinceras, 

e por ter o dom de profetizar. Casada apenas 

por sete anos, ela passou longos anos de 

sua viuvez jejuando e orando no templo, en-

tregando-se completamente a Deus. Como 

profetisa, foi uma das primeiras a darem tes-

temunho a respeito de Jesus.

Se você deseja ver seu Salvador e experi-

mentar a Sua presença em sua vida, a devo-

ção de Ana é um incentivo para você.

* Sua Idade.
* Sua Devoção.
* Seu Trabalho Missionário.

Descobrir



7. Quando você lê a última parte do verso 38, como 
você imagina que Ana começou a falar a respeito de 
Jesus?

8. Deveríamos também seguir o exemplo de Ana e, 
com oração e jejum, prepararmo-nos para contar a 
história da “Bendita Esperança”? Explique.

Seu Nome Significa: “Favor” ou “Graça”
Ana

Leitura Bíblica: Lucas 1 e 2

Palavras de SabedoriaAplicação para os 
Nossos Dias

Perguntas para 
Discussão

1. Ao estudar o livro de Lucas, note as 

muitas mulheres mencionadas. Por que você 

acredita que a figura da mulher é tão proemi-

nente no evangelho de Lucas?

2. Compare as reações de Simeão e Ana 

quanto à concretização de suas esperanças.

Com a idade vem o conhecimento sobre 

questões que talvez não tenhamos com-

preendido quando éramos jovens. Nossa ca-

pacidade de compreender uma situação au-

menta quando estudamos a Palavra de Deus 

e oramos por Sua bênção sobre nosso estu-

do. O jejum e a oração são um tanto raros em 

nossos dias, porém, pode-se ganhar muito 

pela prática dessas duas disciplinas. Deus 

abençoa aqueles que anelam caminhar mais 

intimamente com Ele. Seu desejo é que aja-

mos como Ana, sendo fieis em nosso culto, 

estudo e comunhão com Ele a cada dia.

Anotações:



Minha Oração Hoje 

Compartilhar

“Querido Pai Celestial, hoje desejo seguir 
Tua vontade e ser fiel testemunha de Teu 
amor. Estejas comigo enquanto dedico nova-
mente minha vida a Ti e escolho passar mais 
tempo em comunhão contigo.”

Esteja preparada a dar seu testemunho 
quanto à diferença sentida ao ter Jesus em 
sua vida. Conte a história de forma amorosa e 
cuidadosa a fim de que outros sejam atraídos 
a Ele. Lembre-se de que o testemunho de 
Cristo e de Seu amor nem sempre significa 
pregar ou usar palavras; algumas vezes é 
melhor mostrar na prática como ajudar em 
alguma necessidade, dar um abraço aper-
tado ou dar alimento aos que necessitam ver 
o amor de Cristo em ação
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