Mão da oração - Uma maneira prática de ensinarmos às crianças
por quem devemos orar!
"Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, temos a certeza de que ele
nos ouve." 1 João 5:14b
Precisamos ensinar às crianças a orar! A oração é a nossa comunicação com
Deus. E Ele se agrada de O buscarmos, contando a Ele nossas ansiedades e
nossas preocupações (Filipenses 4:6 - Não andem ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus
pedidos a Deus). Mas dentre tantas necessidades de oração, como ajudar a
criança a lembrar de por quem ela pode orar? Os dedos da mão são uma
excelente ferramenta para isso! Cada dedo lembra à criança de alguém por
quem ela pode elevar súplicas a Deus.

O polegar (apontando para si mesmo) nos lembra
das pessoas que estão perto de nós, como nossa
família. Ore pelos seus pais, irmãos, avós, ou
amigos e parentes próximos.
O indicador (apontando para longe) nos lembra as
pessoas que estão distantes de nós, como um
parente que mora longe, um missionário que está
pregando o Evangelho em outro país, ou em outra cidade.

O dedo médio (levante os três dedos: indicador, médio
e anelar- o indicador é o maior deles) nos lembra as
pessoas que exercem autoridade. Nós devemos orar
pelos nossos líderes. Podemos lembrar dos nossos
governantes, do pastor da nossa igreja, da professora
da escola ou mesmo do papai que é o líder da família.
O anelar (tente levantar o dedo anelar sozinho-não conseguimos!) nos lembra
das pessoas que estão doentes, fracas, necessitadas. Pense em alguém que
está enfrentando uma luta pela saúde, ou mesmo que esteja com problemas
financeiros, ou fracos espiritualmente. Eles precisam de nossas orações!
Por fim, o dedo mínimo (levante o dedo mínimo sozinho). Ele é o menor de todos
os dedos e nos lembra dos pequeninos, as crianças. Ore por você, para que
você seja obediente a Deus, que ame a Bíblia e honre seus pais. Ore pelos seus
colegas da escola ou da vizinhança. Clame a Deus pelos seus irmãos, primos,
ou mesmo as crianças que você não conhece, mas que precisam de Jesus.
Lembre-se que a oração é muito poderosa!

"A oração de uma pessoa obediente a Deus tem
muito poder." Tiago 5:16b
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