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TEMA: A ORAÇÃO DE ANA

Para você professor
Ana era uma mulher estéril, que apesar de ser amada e ter tudo o que desejava
o seu sonho, por sua condição humana, era inatingível.
Mas Deus enxergou em sua serva um coração sincero e disposto para servi-lo,
que reverteu a esterilidade dela e a fez mãe não só de 1 mas de vários filhos,
quando ela parou de desejar só para si e resolveu entregar ao Senhor sua
primícia. E em oração Deus tirou as lágrimas e trouxe para ela a alegria!
Nossa oração tem esse poder, quando o propósito cumpre a vontade de Deus, e
o nosso choro se transforma em alegria!
Que você possa se derramar diante do Senhor , e ter a experiência de ver suas
lágrimas se transformando em riso, milagres e realização de sonhos.

LEIA E  MEDITE

● I Samuel 1.

Quais são os meus objetivos:

● Ensinar a criança orar com sinceridade, se derramando aos pés do Senhor,
para viver seus sonhos.

Qual é a situação da criança:

O choro é visto como algo negativo, que envergonha ou indica algo muito ruim.
A sociedade recrimina e em algumas vezes os pais usam até termos como
"engole o choro' , "não tem por que você estar chorando", " Criança que chora é
feia" entre outras, mas o choro demonstra o sentimento, algumas vezes um
pedido, é uma forma do ser humano expressar-se sem palavras.
Na história de Ana quando ela se derrama no altar chorando e orando Deus a
ouve, vem com socorro e transforma a situação dela de vergonha em honra,
trazendo alegria.
Nessa Ministração traremos esse sentimento de sinceridade, de se derramar para
a criança, para que ela possa viver assim como Ana os desejos do seu coração.
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula:
● Brincadeira das plaquinhas

É semana da criança e vamos fazer algo divertido e leve com elas.
Faça plaquinhas com emoji sorrindo 😃 e outro triste 😢
E comece a história do nascimento de Samuel.
No fim de cada parte da história pergunte às crianças se  a situação deixou Ana
triste ou feliz…

Ao final pergunte às crianças o que as deixa triste e ministre a transformação
dessa situação e declare com elas o versículo do dia.

LOUVOR:
SAMUEL- ALINE BARROS.

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado ou na versão NTLH)

"Vá em paz. Que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu!"
1 Samuel 1:17 b

MINISTRANDO:

CRIANÇAS!!! Hoje eu vou contar uma história para vocês e vocês vão me ajudar
a saber o que aconteceu nela…
Ana era uma linda mulher, que se casou com um homem de Deus e foi tudo
como ela sonhou… vocês acham que isso deixou ela como? Feliz ou triste?

Mas o tempo foi passando e apesar dela ter tudo o que podia se ter de bom e
melhor, ela não tinha um filho, e era o sonho dela ser mamãe. Como será que ela
ficava por isso?

E nesse tempinho muitas coisas aconteceram… ela foi humilhada,
envergonhada, até na igreja  um dia ela orando a Deus, o pastor achou que ela
tinha bebido… meu Deus!!!  Imaginem! Será que o coração de Ana ficou
como???
Bom, mas nesse dia que ela orava com o coração partido, e com muita
sinceridade (Eu acho que o dia que ela foi mais sincera na vida dela!) por não
ter um filho, Deus ouviu a oração dela, e mandou o pastor dela falar que Deus
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daria o que Ana estava pedindo! Será que Ana curtiu essa notícia? Como ela
ficou?

Exatamente crianças Ana, teve de volta a alegria em seu coração e Deus fez
exatamente o que que ela desejou, e ela ficou grávida e ganhou Samuel!!!

E Deus foi tão bom que ele lhe deu muitos filhos depois de Samuel e ela louvava a
Deus pelo seu amor por ela.

Às vezes crianças as coisas não acontecem como a gente quer, e isso nos
entristece, mas hoje Deus quer dizer para cada um de nós, que ele dará o que
temos orado e pedido.

Então agora vamos orar e falar para Jesus do que precisamos, nossos e tudo que
tem deixado nosso coração triste, e acreditar que Deus vai nos dar e trazer
alegria no nosso coração.
Vamos orar…

ORAÇÃO:

JESUS EU COLOCO NAS TUAS MÃOS MEUS SONHOS, TUDO QUE ME TRAZ TRISTEZA E
AS COISAS QUE EU ESTOU PRECISANDO, POIS EU SEI QUE O SENHOR PODE FAZER
UM MILAGRE E TUDO MUDAR! EM NOME DE JESUS, AMÉM!

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:

A OFERTA DE ANA!
Sabe criança Ana quando ganhou Samuel de Deus, ela o entregou para servir a Deus

como uma oferta, Ela o  devolveu  para Deus. Sabe como?
Ele era ainda bem pequeno , ele o levou na igreja para ajudar o sacerdote, e Samuel se
tornou um grande profeta!
E depois que ela fez isso Deus deu a ela muitos outros filhos!
E é assim na nossa vida também, quando entregamos o melhor para Deus não ficamos
sem, mas recebemos muitas vezes mais.
Hoje entregue seu melhor como oferta e Jesus fará igual aconteceu na vida de
Ana, ele vai dar muitas vezes mais. Eu acredito nisto. Vocês acreditam?
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ATIVIDADE

abaixo

LEMBRANCINHA:

Sonho embaladinho com o versículo da Semana.

SUGESTÃO DE IMAGENS:
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