
“Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido.

Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será

dedicado ao Senhor”. E ali adorou o Senhor”.

1 Samuel 1:27-28 (NVI)
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Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."

Ana encontrou forças para entregar as suas preocupações a Deus para

que Ele pudesse abençoá-la com um filho.

PONTO FORTES 

•  Ana fazia tudo com graça, embora estivesse infeliz por não poder

   ter filhos.

•  Ana conhecia o poder da oração.

•  Ela estava disposta a seguir o que Deus queria para ela.

 

RELACIONAMENTO COM DEUS 

•  Deus ouviu o choro de Ana, então a abençoou com o presente de

   ter um filho.

•  Ana sabia que se devolvesse o seu filho a Deus, Ele continuaria

   abençoando a sua vida.

•  Deus ouve as suas orações. Ele responde às suas orações na hora

   certa!

•  Entregue a Deus todas as suas tristezas e preocupações e Ele

   o(a) consolará.

ATITUDE HEROICA

•  Ana estava muito triste porque ela não se sentia digna por não poder

  ter filhos. Mesmo assim, seu marido Elcana a amava muito.

•  Ela foi ao templo e levou as suas preocupações a Deus. Enquanto ela

  orava de todo o coração, Deus ouviu a sua oração.

•  Eli, que viu a sua dor, orou para que Deus realizasse os desejos do

  seu coração.

•  Depois de nascer o seu primeiro filho, Ana lhe deu o nome de

  Samuel.

•  Ela devolveu o seu filho ao Senhor como Lhe havia prometido em

  suas orações, porque ela entendeu o Seu amor.

•  Além de Samuel, Deus abençoou Ana com mais cinco filhos.


