
DEVOCIONAL – TEMPO DE CONEXÃO 
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CONECTADOS COM DEUS |  JUNHO - 2022  |  4º DOMINGO 

Registre a atividade com fotos, compartilhe e nos marque@rede_kids_zoe 
______ 

Igreja Metodista Central em Juiz de Fora - R. Mal. Deodoro, 700 - Centro, Juiz de Fora – MG|CEP.: 36015-460 

Que esse tempo em família conecte ainda mais cada um de vocês com Deus. 

 

VERSÍCULO: Cantarei ao SENHOR com toda a minha vida; louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. (Salmos 104.33). 

ALVO: Mostrar às crianças a importância de reconhecer a bondade do nosso Deus e adorá-lo.  

DESAFIO: cantarem uma música todos os dias dessa semana. 

HISTÓRIA: Devemos adorar a Deus não pelo que Ele faz, e não porque todos os dias Ele nos dá vida, saúde, paz, alegria, 

família, brinquedos. Devemos louvá-lo porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. A Bíblia nos fala de um 

rapazinho chamado Davi. Diz a Bília que ele cuidava das ovelhas de seu pai, e enquanto ele guiava aquelas ovelhas pelos 

campos, ele via a grandeza do céu, o infinito, e sabia que havia um Deus poderoso que havia criado todas as coisas. Então, 

ele começava a tocar sua harpa e louvar a este Deus.  

Um dia, Davi tornou-se rei de Israel, o maior de todos de um país, como um presidente da república, mas ele não se 

esqueceu de como adorar a Deus, e na Bíblia encontramos o Livro de Salmos, que são louvores a Deus e a maioria destes 

cânticos foram escritos por Davi.  

Você acha que Davi era uma pessoa ocupada? No Livro de Salmos, Davi diz o quanto Deus é maravilhoso, o 

quanto Ele é bom e perdoador. Davi exalta a Deus com seu corpo e com sua mente. 

Você pode adorar a Deus: 1) Agradecendo a Ele por ter enviado Seu Filho Jesus Cristo, porque Cristo morreu por nós e o 

Seu sangue nos purifica de todo pecado; 2) Através de um louvor, um louvor que engrandeça a Deus, que seja a sua 

expressão de gratidão, e o Senhor recebe; 3) Sozinho ou acompanhado – isto no seu quarto, no seu banho, ou em família ou 

na igreja, ou até mesmo com seus amigos. Você pode cantar e orar junto com estas pessoas exaltando a Deus; 4) Em oração. 

Você pode orar a Deus e agradecer, e dizer o quanto Ele é maravilhoso.  

Tenha sempre um tempo para adorar a Deus. Pense no seu dia e separe alguns minutos para dizer a Deus o quanto 

Ele é maravilhoso. Reserve um tempo para adorá-lo. Deus deseja isto de Seus filhos. Davi encontrava este tempo, apesar de 

todas as suas atividades. Você também pode encontrar este tempo para adorar a Deus. Você verá o quanto Deus se agradará 

disto. Se você tem se esquecido de exaltar e adorar a Deus, eu quero hoje te convidar a adorá-lo. Todos os dias, reserve um 

tempo para dizer a Deus o quanto você o ama, o quanto Ele é grandioso, o quanto você o louva pelo Seu poder e por Tudo o 

que Ele é. 

BRINCANDO JUNTOS: A brincadeira é “cante se puder”. Você deverá falar palavras e seu filho/a deverá cantar uma 

música que tenha essa palavra. Sugestão: Alegria (“A alegria está no coração”), lindo (“Lindo és”), três (“3 Palavrinhas 

só”), graça ( “A graça é de graça”), etc.  

Temos que ter sempre em mente louvores para adorar a Deus. Quanto mais cantamos para Deus, mais O agradamos. 

 

ORAÇÃO: Senhor, somente a Ti adorarei e servirei, em espírito e em verdade. Só o senhor é digno de receber a glória e a 

honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade existiram e foram criadas. A Ti, portanto, seja o 

louvor, e a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 

Pra. Joseane Goese 


