PARA PAPAI E MAMÃE FAZER COM SEU FILHO
DEVOCIONAL DEUS GRANDÃO
Procure um lugar calmo e silencioso para ler um texto bíblico e parte da
música para você descobrir uma coisa incrível. Ore para que Deus fale com
vocês.
Música para meditação:
Nos Alegraremos : https://www.youtube.com/watch?v=4Y21EsxyQL8
Trecho da Música para meditar:“E NOS ALEGRAREMOS/ COM BRADOS VAMOS TE DIZER/ QUE O NOSSO
CORAÇÃO É TEU/ IMERSOS EM TUA PAIXÃO/ LIBERTOS PELO TEU PERDÃO /NÃO TEMOS MAIS O QUE TEMER.”

Versículo para decorar na semana:
“Cantarei de alegria no Eterno, e exultarei com louvor do fundo da minha alma!”
Isaías 61.10, A Mensagem..”

PENSE com seu filho:
É uma alegria muito grande adorar a Deus. O nosso coração fica tão feliz, porque
sabemos que Jesus nos ama muito e que por Ele ter perdoado a gente das coisas
erradas que fizemos. Nós fomos libertos! Isso é demais! É tanto amor que nós não
precisamos mais ter medo de nada.
ORE com seu filho:
Agradeça a Deus pela liberdade que Ele deu para você através de Jesus. Ore agora!
VIVA com seu filho:
Que tal começar todos os dias com uma oração de agradecimento pelo perdão e
amor de Deus e também dizendo bem forte para Ele que o seu coração é dEle? Faça
isso, e você vai deixar o Deus Grandão bem feliz!
REFLITA com seu filho
Deus nos ama muito!!! E Ele ama bem mais do que a gente possa imaginar. Você
deve ter ficado bem feliz em saber que Jesus te perdoou e te ama tanto, não é
mesmo? Então reflita, e verbalize 5 palavras que Deus mais falou em seu coração no
devocional de hoje.
MÃOS À OBRA
Escreva um agradecimento bem legal para Jesus e depois faça um desenho bem
bonito que represente o quanto você acha que Jesus te ama.

PARA COLORIR

