
COMO DEVEMOS INTERAGIR COM DEUS? 
É importante mostrarmos 
reverência a Deus como o 
grande Espírito amoroso 
que Ele é, que criou cada 
um de nós como também 

todo o universo.

 Servi ao Senhor 
com reverência. 

(Salmo 2:11, adaptado) 

Mostrar 
reverência a 

alguém significa 
tratar a pessoa 
com muitíssimo 
amor, admiração  

e respeito.

Quem é Deus



Reverenciai o Senhor, vós, seus 
fieis, porque nada falta àqueles 

que o temem.
(Salmo 34:9 NVI)

Obrigada 
por esta 

comida tão 
gostosa!

Obrigado por 
mamãe ser uma 
cozinheira tão 

boa!

Miau!1

 (1Amém!)

Quando nos aproximamos de Deus ao reverenciá-lO, Ele 
Se aproxima de nós através de Seu cuidado amoroso.

E estamos 
agradecidos 

pela alegria que 
temos.

Estamos 
muito gratos 

pela vida tão boa 
que Você tem 
nos dado!



Deus dá força 
interior àqueles 

que O reverenciam.

A força a que nos referimos aqui é força 
vinda de Deus. É fé que sabe que Deus vai 

ajudá-lo a fazer não importa o que Ele 
tenha lhe pedido para fazer.Esta é a primeira 

vez que sou capitão do 
time. Preciso da ajuda 
de Deus para ser um 
bom capitão para os 

jogadores.Quem obedece 
e respeita o 

Senhor tem uma 
força especial. 

(Provérbios 14:26 BV)

Estou 
memorizando o 
versículo Tiago 
4:8 da Bíblia.



 Deus guarda e 
resgata aqueles que 

O reverenciam.

O Anjo do Senhor cerca com sua 
proteção e livra quem ama a Deus. 

(Salmo 34:7 BV)

Oh não, 
papai. Espero 

que chegemos a 
tempo para minha 

aula de 
dança.

Paciência, 
vamos 
chegar.

Mais tarde. 

Chegue-se a Deus … 
Chegue-se a Deus … 
Chegue-se a Deus … 
Chegue-se a Deus … 

Quase 
tivemos um 

acidente, mas 
Deus nos 
protegeu!



Deus envia o 
poder de cura 
àqueles que O 
reverenciam.

…e Ele Se chegará a 
você … e Ele Se chegará 

a você … e Ele Se 
chegará a você.

Apesar de 
estarmos doentes, 
é reconfortante 

saber que Deus está 
cuidando de nós 
e que vai nos 

curar.

Mas para vocês que 
reverenciam o meu 

nome, o sol da justiça se 
levantará trazendo cura 

em suas asas. 
(Malaquias 4:2 NVI)



“Chegue-se 
a Deus e Ele 
Se chegará a 
você.” É o que 
diz Tiago 4:8.

Quanto mais eu 
honro e amo a 
Deus, mais fácil 
fica fazer as 

escolhas certas.

Mostrar 
reverência a 

Deus também 
é o alicerce 

da verdadeira 
sabedoria. 

“Temer a Deus” não significa que você tem medo dEle, mas que O honro e 
respeita, e quer agradá-lO em seus pensamentos e ações. Quando obedecemos 

as leis de Deus, isto nos ajuda a sermos sábios e escolhermos o que é certo. 

O temor do Senhor é o 
princípio da sabedoria. 

(Salmo 111:10)

Quer 
experimentar 

um?

No, 
obrigado.



Exemplos de mostrar reverência a Deus 

Entre pelas portas de Deus com ações de graça e em Seus átrios com louvor. (Salmo 100:4, parafraseado)

Estar agradecido por 
tudo o que Deus faz.

Admirar Deus pela 
Sua grandeza.

Estudar a Palavra de 
Deus, que nos ensina 
sobre Deus e Seus 

caminhos.

Fazer as coisas 
que Deus nos pede 
para fazer em Sua 

Palavra.

Ouvir a voz de Deus 
em busca de Sua 

orientação e ajuda. 

Consegue pensar em outras maneiras 
de demonstrar reverência a Deus?
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Por favor, 
me ajude a 
colocar a 

mesa.

Claro, 
mamãe.

A criação 
de deus é 

Linda!

 O jogo 
de futebol foi 
adiado, mas a 
chuva faz bem 

para as 
plantas.


