DEVOCIONAL DEUS GRANDÃO
Devocional 14
Hoje é dia de você descobrir quem é seu melhor amigo. Você vai gostar! Leia os trechos da música e os textos
bíblicos e ore para Deus falar com você
“MEU SALVADOR NA CRUZ MOSTROU O AMOR DO PAI O JUSTO DEUS PELA CRUZ, ME CHAMOU GENTILMENTE
ME ATRAIU E EU SEM PALAVRAS ME APROXIMO QUEBRANTADO POR SEU AMOR.”

Música e versículos para meditação:
Quebrantado: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JWk4jpe0gzM
Trecho da música para meditação: “MEU SALVADOR NA CRUZ MOSTROU O
AMOR DO PAI O JUSTO DEUS PELA CRUZ, ME CHAMOU GENTILMENTE ME ATRAIU E
EU SEM PALAVRAS ME APROXIMO QUEBRANTADO POR SEU AMOR.”
Texto Bíblico: “Mas Deus demonstrou quanto nos ama ao oferecer seu Filho em
sacrifício por nós quando ainda éramos tão ingratos e maus para com ele.”
Romanos 5.8, A Mensagem.
Versículo para decorar na semana:
“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.”
João 15.13, NVI.
PENSE com seu filho:
Jesus é nosso Salvador e também nosso melhor amigo. Você sabia disso? Pense no
(a) seu (sua) melhor amigo (a). Jesus é ainda melhor que eles. Isso é demais, é
muito legal! Jesus quer tanto ser seu amigo, que escolheu morrer em seu lugar.
Uau! Em Jesus vemos o amor do Pai, nosso Deus Grandão. É tanto amor que o
coração fica muito feliz. Jesus é muito legal!
ORE com seu filho:
Chame o papai ou a mamãe e peça para eles te ajudarem a orar, reconhecendo que
Jesus é seu Salvador e também seu melhor amigo. Agradeça a Deus por Ele te amar
tanto. Ore agora!
VIVA com seu filho:
Conte para todos os (as) seus (suas) amigos (as) o quanto Jesus é legal e que Ele
ama você e todos eles. Diga que Jesus é seu melhor amigo e que Ele também quer
ser o melhor amigo deles.
REFLITA com seu filho
O que Jesus fez para ser seu melhor amigo? O que você gostaria de dizer para agradecer a Jesus por Ele ser tão
legal e por Ele querer ser seu melhor amigo.

MÃOS À OBRA
Desenhe você contando para seus amigos que Jesus é muito legal.

