
O desafio de ser uma bênção



Ser uma benção pode ser um grande desafio para nós.
Muitas vezes nos questionamos se de fato somos
abençoadas. Mas precisamos ter a consciência de que somos
abençoadas o tempo todo.
Por vezes criamos em nossa mente que para ser uma
benção, precisamos nos parecermos com nossos líderes
espirituais ou pessoas que admiramos. Mas nós somos, sim,
uma benção, uma benção o tempo todo, porque somos
filhas do Eterno.

O processo de santificação vai nos levando de fé em fé, de
glória em glória a sermos mais parecidas com Jesus. Pois se
andamos com Jesus e temos intimidade com Ele, nós nos
pareceremos com Ele. Jesus veio para ter comunhão conosco
e nos tornar semelhantes com Ele.

"Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de
Aser. Era muito idosa; havia vivido com seu marido sete

anos depois de se casar e então permanecera viúva até a
idade de oitenta e quatro anos. Nunca deixava o templo:

adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo
chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e
falava a respeito do menino a todos os que esperavam a

redenção de Jerusalém" - Lucas 2:36-38

Introdução
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Da tribo de Aser;
Filha de Fanuel;
Viúva (ficou casada por
apenas sete anos);
Provavelmente ficou viúva
ainda na juventude;

A vida de Ana, a profetisa

Quem foi a profetisa Ana

Tinha 84 anos; 
Não se casou
novamente;
Devotou-se totalmente
ao Senhor.
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Contexto de Lucas 2
O nascimento de Jesus;
A circuncisão de Jesus;
A apresentação/consagração de Jesus no templo;
O encontro de Simeão - o ancião - e da Ana - a profetisa -
com Jesus, Maria e José.

Ao olharmos para esse quadro da vida de Ana, pode parecer
uma história triste e sem pouco significado. Mas será mesmo?

Estudando a ancestralidade da profetisa Ana

Tribo de Aser
Aser foi um dos 12 filhos de
Jacó, com Zilpa, serva de Lia.
O nome Aser significa "feliz",
"abençoado".

Filha de Fanuel
O significado do nome
Fanuel é "face de Deus".
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Ana já carregava consigo essas marcas de seus ancestrais.
Pertencia à tribo "feliz, abençoada" (significado de Aser) e era
filha da "Face de Deus" (significado de Fanuel).

Quando olhamos para história de Ana, pode parecer uma
vida triste e vazia. Ficou casada apenas sete anos, não se
casou novamente e vivia o tempo todo no templo. Muitas
vezes, por estarmos tão amoldados a uma ideia de felicidade
que a sociedade tem, acabamos desprezando o que é de fato
ser feliz e abençoado.

Antes de morrer, Jacó abençoou cada um de seus filhos. A
benção dada a Aser está escrita em Gênesis 49:20: "Aser se
alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de
reis".

A benção  de  Jacó  à  Aser

Se alimentará de comidas deliciosas;
Produzirá iguarias dignas de reis.

Observando para além do texto

O templo naquela época no contexto judaico era a
representação da presença de Deus, onde a vida com Deus
acontecia. Ana vivia nesse contexto, logo, por sempre estar no
templo, ela se encontrava com a face de Deus todos os dias. 
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É na comunhão com o Senhor que recebemos o melhor
alimento: Sua Palavra, Seu ensino, recebemos o pão da vida -
Jesus. Como Ana não saia do templo, se nutria
espiritualmente todos os dias em Deus.
Ela passou toda sua juventude, meia-idade e agora sua
velhice se alimentando à mesa do Senhor.

Disciplinas  espirituais
de Ana  "Nunca deixava o templo: adorava a Deus

jejuando e orando dia e noite" - Lucas 2:37

Serve;
Cuida;
Não dá preocupação;

Adoração
Ela adorava a Deus dia e noite. Adoração significa "um amor
extremo", um amor que não se traduz apenas em palavras,
mas principalmente em atitudes.

Quem ama extremamente:
Não é um peso;
Leva alívio, alegria;
Dá satisfação;

Aquela que se reflete em serviço e obediência a Deus;
Que corresponde ao amor Deus;
Que vai além dos ritos (louvor, oração...), se traduz em
atitudes, pensamentos, escolhas.

O que é uma vida de adoração?
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Ou seja, uma vida de adoração em espírito e em verdade
(João 4:23).

Ela não apenas frequentava o templo, ela se relacionava com
Deus. Talvez seja exatamente por isso que ela tenha
escolhido não se casar novamente, pois estava totalmente
nutrida em Deus, tinha uma vida de adoração.

Jejum 
O jejum tem sido uma das grandes dificuldades dos cristãos.
E, além disso, temos um entendimento errado, pois usamos
o jejum para barganhar com Deus. O jejum não é uma
promessa de conseguir algo em troca com o Senhor.

O jejum é a nossa auto humilhação, a mortificação da nossa
carne, da nossa vontade, da nossa preferência.

Quando jejuamos, estamos colocando debaixo da soberania
de Deus nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Estamos
nos alinhando com Deus e sua vontade.

Oração
Orar é um investimento no nosso relacionamento com Pai. É
abrir diante de Deus o nosso coração, conversar, partilhar
sonhos, ansiedades, projetos, inseguranças, dificuldades,
pedir ajuda. Interceder pela família, amigos, país...

Ana tinha intimidade com Deus e se relacionava com Ele
através da adoração, do jejum e da oração.
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Estamos na mesma "frequência" que Deus está?
Estamos conectadas com Deus, em especial nesse tempo
tão difícil que estamos vivendo?
Estamos sendo consumidas por ideologias políticas,
esquecendo-nos de que temos um Deus?

Império Romano dominando Israel;
Não era um povo livre;
Território israelense ocupado por Roma.

Por estar no lugar certo, Ana pode testemunhar o cumprimento
da promessa de Deus: Jesus Cristo. Ela estava tão feliz que saiu
falando "a respeito do menino a todos os que esperavam a
redenção de Jerusalém" v.38.

Ana sabia quem estava contemplando, pois estava em conexão
com Deus.

Para pensarmos:

Contexto político de Ana:

Os judeus aguardavam com muita expectativa a vinda do
Messias, pois esperavam que um líder político fosse os libertá-
los. Mas o plano de Deus era muito maior, pois líderes políticos,
impérios, são passageiros, mas o Senhor está assentado em um
alto e sublime trono, e julgará todas as nações.

Em conexão  com  Deus
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Abençoadas sempre;
Arautas (anunciadoras) da esperança;
Testemunhas de Jesus;
Anunciadora das Boas Novas.

Nós temos duas escolhas: viver como mulheres que são
abençoadas sempre ou como mulheres que contemplam e se
abatem pelas circunstâncias desse mundo: disputa de poder,
corrupção, injustiça...

"Os homens não podem estabelecer o que só Deus pode".
Independente do contexto político em que vivia, sua história
de vida e do que pensavam sobre ela, Ana era mulher
conectada ao coração de Deus e por isso foi abençoada
sempre.

Deus deseja que sejamos:

Onde está a nossa esperança: em Deus ou em pessoas?
Quando depositamos nossa esperança em Deus, vivemos o
hoje debaixo do Reino dos Céus e praticamos seus valores.
Não esperamos em homens, pois por mais bem
intencionados que sejam, sabemos que o mundo jaz do
maligno.

Abençoada sempre
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Ser abençoada para abençoar;
Estar conectada com Deus para levar esperança;
Ser cheia de misericordiosa;
Ser perdoadora;
Ser cheia de graça e alegria.

Se vivemos debaixo da autoridade do Reino de Deus, então
não vivemos segundo os preceitos desse mundo (de Satanás).

O que significa ser abençoada sempre:

Através da morte e da ressurreição de Jesus, fomos
reconectadas com Deus e recebemos o Espírito Santo, que
nos habilita a viver uma vida na presença de Deus. Somos
abençoadas sempre e em todas as tarefas e papeis que
desempenhamos, pois a presença de Deus está conosco.

Precisamos ter a consciência que "Deus está" conosco em
todas as atividades que fazemos e por isso deve ser adorado
e referenciado em todo tempo. Em tudo que fazemos, desde
nossas conversas aos nossos pensamentos; das atividades
mais corriqueiras às mais importantes; das postagens aos
comentários nas redes sociais - Deus é digno de ser adorado e
glorificado.

Presença e adoração

Pastora Helena Tannure
@htannure




