PARA PAPAI E MAMÃE FAZER COM SEU FILHO
DEVOCIONAL DEUS GRANDÃO
Devocional 11
Hoje Deus tem algo especial para o seu coração. Leia e descubra o que é.
Ore para que Deus fale com você.
Música para meditação: Perfeito Amor : https://www.youtube.com/watch?v=4Y21EsxyQL8
Trecho da Música para meditar: “PERFEITO AMOR NUNCA FALHARÁ EU POSSO ACREDITAR”
Texto Bíblico : “Levantem os olhos para o céu, considerem a terra debaixo dos seus

pés. Os céus vão desvanecer como fumaça, a terra vai se gastar como roupas de
trabalho e as pessoas morrerão como moscas. Mas minha salvação vai durar para
sempre, minha forma de endireitar as coisas nunca ficará ultrapassada.”
Isaías 51.6, A Mensagem.
Versículo para decorar na semana:
“Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para
os que procuram a sua proteção.” 2 Samuel 22.31, NTLH.
PENSE com seu filho:
Todas as pessoas vão acabar falhando algum dia, você mesmo já deve ter errado
alguma vez. Mas, você sabia que Deus é perfeito? Isso é muito legal! O Deus
Grandão não erra! Tudo que Ele faz é perfeito e seu amor nunca vai nos deixar,
nisso podemos acreditar sem medo.
ORE com seu filho:
Ore com seus pais para que sua família descanse nas mãos do Deus Grandão, que
cumpre tudo o que promete. Não importa a situação difícil que vocês estejam
passando, Deus não falha. Ore agora.
VIVA com seu filho:
Deus é perfeito, mas nós não somos. Então, aproveite para pedir desculpas para as
pessoas que você “pisou na bola”. Aquele pedido que seus pais te fizeram e você
não obedeceu, aquele dia que você brigou com seus (suas) amiguinhos (as). Não
perca tempo, peça desculpas.
REFLITA com seu filho
O amor de Deus é perfeito e a sua salvação dura para sempre. Como você se sente
sabendo disso? Deus é nosso escudo! O que isso traz de bom para sua vida?
MÃOS À OBRA
Faça um desenho de você pedindo desculpas por alguma coisa que você considera
necessário com algum amiguinho ou até mesmo com o papai e mamãe.

DEUS É O NOSSO ESCUDO. RECORTE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E
VÁ EQUIPANDO ESTA CRIANÇA COM A ARMADURA DE DEUS .

