PARA PAPAI E MAMÃE FAZER COM SEU FILHO
DEVOCIONAL DEUS GRANDÃO
Separe alguns minutos do seu dia e ouça o louvor e leia com atenção um
trecho da música e da passagem bíblica.
Música para meditação:
Tudo para te ver sorrir : https://www.youtube.com/watch?v=evrhTQZyVoo
Versículo para decorar na semana:
“Grande é o Senhor, e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus.”
Salmo 48.1, NVI..”
PENSE com seu filho Quando você faz alguma coisa para Deus, você sempre quer fazer
bem feito, não é mesmo? Mas, você sabia que tudo que fazemos, devemos fazer para Deus?
Então, a louça que você lava e o quarto que você arruma para a sua mãe, você deve fazer para
Deus. Tudo feito da melhor maneira possível, para o louvor ao nome de Deus.
ORE com seu filho:
Peça a Deus para Ele te ajudar a conseguir fazer tudo de uma forma que agrade o coração
dEle. Ore pedindo disposição e ânimo para fazer mais coisas para as pessoas, porque é para
Deus que você estará fazendo. Ore Agora!
VIVA com seu filho:
O Deus Grandão é merecedor de todo louvor, então, comece a fazer todas as suas atividades
como uma forma de você expressar o seu louvor para Ele. Faça sempre o melhor para Deus!
REFLITA com seu filho
Sabe aquela coisa que te pedem para fazer, que você faz correndo e de qualquer jeito só pra
terminar logo e voltar a brincar? Então, como você vai começar a mudar isso?
O que você achou mais difícil de colocar em prática nesse devocional de hoje?
Como você vai fazer para vencer isso?
MÃOS À OBRA
Agora que a gente aprendeu que tudo o que a gente faz, tem que ser feito da melhor maneira
possível. Que tal fazer um desenho bem legal de você ajudando a mamãe a arrumar o seu
quarto, guardando seus brinquedos ou ajudando um amiguinho?

PARA COLORIR

