DEVOCIONAL DEUS GRANDÃO
Devocional 13
Que tal começar o dia pertinho de Deus?
Vá para um lugar sem barulho e leia com atenção o trecho da música e os textos
bíblicos.
“EU OLHO PARA A CRUZ/ E PARA A CRUZ EU VOU/ DO SEU SOFRER PARTICIPAR/ DA SUA OBRA VOU CANTAR.”

Música e versículos para meditação:
Quebrantado: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JWk4jpe0gzM
“Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe
fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono
de Deus.” Hebreus 12.2, NVI
“Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus
sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a
ressurreição dentre os mortos.” Filipenses 3.10-11, NVI.

Versículo para decorar na semana:
“Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.” Hebreus 12.2, NVI
PENSE com seu filho:
Todos os dias somos chamados a olhar para a cruz. Ela está vazia! É incrível pensar
que Jesus suportou a cruz pela alegria de depois sentar do ladinho de Deus. Temos
muita coisa legal para fazer, mas, nada vai se comparar com a alegria de seguir na
direção da cruz de Jesus, deixando todas as outras coisas para trás, cantando com a
alegria de saber que também ficaremos bem pertinho de Deus.
ORE com seu filho:
Fale com o Deus Grandão em oração, peça para Ele a mesma coragem que Jesus
teve. Agradeça o sacrifício de Jesus naquela cruz, porque através da morte e
ressurreição de Jesus você foi perdoado. Ore agora!
VIVA com seu filho:
Procure não se distrair mais com coisas que não são boas. O papai ou a mamãe
podem te ajudar a descobrir o que você deve deixar para trás. Busque seguir em
direção à cruz com alegria e coragem no seu coração. Afinal, você também quer
ficar do ladinho do Deus Grandão, não é?
REFLITA com seu filho
Quais são as coisas que você tem que deixar para trás? Se você tivesse sentado do
ladinho de Deus, o que você iria falar para Ele hoje? O que você aprendeu nesse
devocional?
MÃOS À OBRA
Faça um desenho de Jesus bem feliz sentado pertinho do Deus Grandão.
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