DEVOCIONAL DEUS GRANDÃO
Devocional 12
O que será que o Deus Grandão tem para você hoje?
Medite no versículo e no texto: “E QUANDO OS SONHOS COLORIDOS AOS
POUCOS VÃO PERDENDO COR SÓ UMA COISA PERMANECE O TEU AMOR”
Música para meditação: Perfeito Amor : https://www.youtube.com/watch?v=4Y21EsxyQL8
Versículo para decorar na semana:
“O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo! Teu amor, Senhor, permanece
para sempre.” Salmo 138.8, NVI.
PENSE com seu filho:
Nem sempre as coisas serão como gostaríamos que fossem. Esse mundo ainda é
imperfeito. O Deus Grandão não queria que fosse assim, e um dia ele vai acertar
tudo. Mas, enquanto isso, podemos lidar com essa vida, seguros de que o amor de
Deus permanece para sempre, em todo tempo e em qualquer situação. Esse amor
nos persegue! Como é bom poder contar com esse amor sempre fiel, especialmente
quando estamos mal.
ORE com seu filho:
Além de você, outras crianças também podem passar por tristezas nessa vida. Ore
hoje por outras crianças que podem estar precisando muito do amor do Deus
Grandão nesse momento. Papai ou a mamãe podem te contar um pouco sobre
crianças com problemas, e isso pode te ajudar a orar.
VIVA com seu filho:
Se durante essa semana você passar por uma situação ruim e se sentir triste,
lembre-se de pedir ao Deus Grandão que sustente você com o amor que nunca
(nunca mesmo) vai te deixar na mão.
REFLITA com seu filho
O Deus Grandão ama você! Ele está sempre perto, até mesmo quando tudo vai mal.
Tente se lembrar de uma situação difícil na sua vida na qual você sentiu Deus
pertinho, te sustentando com o amor dEle.
MÃOS À OBRA
Faça um desenho de Deus cuidando de você.Capriche!!!

DESENHE E PINTE SUA FAMÍLIA NO CORAÇÃO DE JESUS E LEMBRE QUE
ELE ESTÁ CUIDANDO DE VOCÊS .

