PARA PAPAI E MAMÃE FAZER COM SEU FILHO
DEVOCIONAL DEUS GRANDÃO
Chegou a hora de passar um tempo com Deus. Comece orando para que
Deus fale com você, depois leia o trecho da música e o texto bíblico.
Música para meditação: Perfeito Amor : https://www.youtube.com/watch?v=4Y21EsxyQL8
Trecho da Música para meditar:“ Teu amor, sempre fiel nos sustém nas tempestades”
Texto Bíblico : “De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma
que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo,
clamando: “Senhor, salva-nos! Vamos morrer!” Ele perguntou: “Por que vocês estão com
tanto medo, homens de pequena fé?” Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o
mar, e fez-se completa bonança.” Mateus 8.24-26, NVI.

Versículo para decorar na semana: Mateus 8.26, NVI
“Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança.”
PENSE com seu filho:
Não importa a dificuldade, Deus sempre vai estar por perto para nos socorrer. Às
vezes temos medo, mas podemos confiar que Jesus está no barco, então, tudo vai
ficar bem. Imagine que os problemas são como as ondas de uma tempestade, e
Jesus simplesmente manda as ondas se acalmarem. Isso é demais! Podemos confiar
no amor de Jesus! Com Ele no barco, não há do que ter medo.
ORE com seu filho:
Hoje é dia de falar a Deus que você confia nEle. Ore agradecendo por todos os
problemas da sua família que Deus ajudou a resolver. Peça também para o Deus
Grandão ajudar nos problemas que você e sua família estão passando, peça para
Ele acalmar a tempestade. Ore agora!
VIVA com seu filho:
Que tal começar a confiar no cuidado que Deus tem por você? Deus não quer que
você tenha pouca fé. Então, peça para que Deus encha seu coração de fé, e não
tenha mais medo quando os problemas vierem.
REFLITA com seu filho
Qual é atitude que Deus espera de mim e de você diante das tempestades da vida?
MÃOS À OBRA
Faça um desenho da passagem bíblica que você leu no devocional de hoje.

MESMO DIANTE DAS TEMPESTADES DA VIDA PODEMOS SER GRATOS AO
SENHOR. DESENHE OU ESCREVA NOS POTES MOTIVOS DE GRATIDÃO.

